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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Pretty Vina 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) MANZIONE 

JOHN JOSEPH - Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 18887737800                        ; E-mail: 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 2122851582 được Ban quản lý các KCN tỉnh Hà 

Nam cấp lần đầu ngày 13/03/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 18/08/2020. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Dự án nhà máy Pretty Vina; 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 
+ Giấy phép xây dựng số: 26/GPD-BQLKCN của Ban quản lý các Khu công 

ngiệp tỉnh Hà Nam cấp cho dự án ngày 06/05/2021; 

+ Văn bản số: 461/NT-PCCC của phòng cảnh sát PCCCC&CNCH công an tỉnh 

Hà Nam ngày 24/02/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với 

công trình Nhà máy Pretty Vina. 

- Quyết định số 33/QĐ-BQLCKCN ngày 06/04/2021 của Ban quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Dự án 

nhà máy Pretty Vina”. 

- Quy mô dự án đầu tư: 122.881.356.864 VNĐ (Một trăm hai mươi hai tỷ, tám 

trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, tám trăm sáu mươi bốn đồng 

Việt Nam), thuộc dự án nhóm B, mục đ và e Khoản 3 Điều 8 theo Luật Đầu tư công. 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư  

- Sản xuất, gia công các sản phẩm trang trí làm đẹp (móng tay giả, hộp sơn 
móng tay, hộp keo dán móng, miếng dán hình xăm,…): 28.800.000 sản phẩm/năm 
tương đương 1.152 tấn sản phẩm/năm (khối lượng trung bình của sản phẩm khoảng 

40g/sản phẩm); 

- Sản xuất, gia công linh phụ kiện điện thoại (móc điện thoại, vỏ điện thoại,..): 

7.200.000 sản phẩm/năm tương đương 828 tấn sản phẩm/năm (khối lượng trung bình 

của sản phẩm khoảng 115g/sản phẩm) 
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- Sản xuất, gia công, phân phối các sản phẩm thiết bị y tế (khẩu trang chống độc 

và khẩu trang y tế, tấm chắn mặt..): 12.000.000 sản phẩm/năm tương đương 72 tấn sản 

phẩm/năm (khối lượng trung bình của sản phẩm khoảng 6g/sản phẩm) 

- Mỹ phẩm màu (son môi, chì kẻ viền môi, má hồng, kem che khuyết điểm, 

kem trang điểm mắt,...): 6.000.000 sản phẩm/năm tương đương 300 tấn sản phẩm/năm 
(khối lượng trung bình của sản phẩm khoảng 50g/sản phẩm); 

- Đèn UV, chất khử trùng UV: 120.000 sản phẩm/năm tương đương 24 tấn sản 

phẩm/năm ((khối lượng trung bình của sản phẩm khoảng 200g/sản phẩm); 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư  
Theo Quyết định số 33/QĐ-BQLCKCN tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy Pretty Vina”, nhà máy có 4 dây 
chuyền sản xuất, bao gồm: 

- Quy trình sản xuất các sản phẩm trang trí làm đẹp; 

- Quy trình sản xuất các linh, phụ kiện điện thoại, tấm chắn mặt; 

- Quy trình sản xuất gia công khẩu trang y tế, khẩu trang chống độc; 

- Quy trình sản xuất mỹ phẩm; 

- Quy trình sản xuất đèn UV, khử trùng bằng tia UV. 

Phạm vi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: 

Đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với hạng mục sản xuất các sản phẩm 

trang trí làm đẹp của Dự án. 

• Quy trình sản xuất các sản phẩm trang trí làm đẹp 

- Sản phẩm đầu ra: móng tay giả, hộp sơn móng tay, hộp keo dán móng, miếng 

dán hình xăm,… 
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Hình 1. 1: Quy trình sản xuất các sản phẩm trang trí làm đẹp 

Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nguyên liệu 

Nguyên liệu đầu vào (nhựa nguyên sinh Abs) là sẽ được công ty thu mua từ 

những nhà cung ứng dịch vụ, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn. 

Sau khi nhập về, các nguyên vật liệu này sẽ được đưa qua quá trình kiểm tra 

theo hình thức kiểm tra xác xuất để kiểm tra các thông số như kiểm tra ngoại quan, độ 

Nguyên liệu Hạt nhựa Abs +  
Bột màu 

Nước tuần hoàn Dập, ép tạo hình  

Bán thành phẩm   

Hộp gắn móng, hộp keo 
dán móng 

Móng tay giả   

In màu    

Sơn    

Sấy, đính đá 

- Nhiệt dư 
- Hơi hữu cơ: Vinyl 
clorua 

- CTNH: Hộp mực in 
thải, mực in thải, 
NTSX 
- Hơi hữu cơ 

- CTNH: Hộp sơn thải, 
sơn thải, bùn thải 
- Hơi hữu cơ 

Nước  

- Nhiệt dư, 
- Hơi hữu cơ 

Cắt bavia, kiểm tra 

Đóng gói, xuất hàng    

- CTR: Đường via 
thừa, sản phẩm lỗi 
không chứa TP nguy 
hại 
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ẩm, màu sắc,.... 

Các nguyên liệu lỗi bị loại ra khỏi quá trình kiểm tra sẽ được xuất trả lại đơn vị 
cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu sẽ được đưa sang bộ phận sản xuất. Tỷ lệ nguyên 

liệu lỗi hỏng bị loại ra từ quá trình này chiếm 0,1% tổng lượng nguyên liệu đầu vào. 

Tùy theo của đơn đặt của khách hàng cũng như các loại mẫu mã khác nhau, nên 
yêu cầu về màu sắc là khác nhau. Ngoài hạt nhựa nguyên sinh Abs là nguyên vật liệu 
chính, ta cần sử dụng thêm bột màu để tạo thành nhiều màu sắc khác nhau. 

Bước 2: Dập ép tạo hình  

Nguyên vật liệu đầu vào sau khi tiến hành trộn trong máy kín sẽ được đem đi 
gia nhiệt, đùn ép ở nhiệt ở nhiệt độ 2000C tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình định 

hình sản phẩm.  

Mỗi một loại hình sản phẩm khác nhau sẽ có một mã khuôn khác nhau. Dự án 

có sử dụng các khuôn ép sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và các khuôn này sẽ 

mua sẵn từ bên ngoài (Không sử dụng dầu tách khuôn trong công đoạn này). Quá trình 

này được thực hiện trong hệ thống máy kín sử dụng điện năng để vận hành. 

Để tránh làm biến dạng sản phẩm, công ty sử dụng nước sạch để thực hiện làm 

mát sản phẩm, nước được bơm vào hệ thống theo đường ống bao xung quanh khuôn, 

nước tuần hoàn về téc chứa để tái sử dụng không thải ra ngoài và được bổ sung khi 

thiếu hụt với khối lượng không nhiều. 

Bước 3: Bán sản phẩm  

Sau khi trải qua quá trình gia nhiệt, dập ép tạo hình, bán thành phẩm ở đây được chia 

làm 2 loại, một loại là hộp gắn móng, hộp keo dán móng; một loại là móng tay giả. 

(*) Đối với sản phẩm hộp gắn móng, hộp keo dán móng 

Bước 4: Cắt bavia, kiểm tra 

Đối với sản phẩm là hộp gắn móng, hộp keo dán móng, bán thành phẩm sau khi 

được dập ép tạo hình xong sẽ chuyển qua công đoạn cắt bavia, đường liệu thừa để sản 

phẩm trong sắc xảo, có tính thẩm mỹ cao hơn. 
Sau đó, bán thành phẩm sẽ theo dây chuyền đưa về khu vực kiểm tra, tại đây 

công nhân sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đạt yêu cầu về sản phẩm đầu ra sẽ được chuyển 

sang các công đoạn tiếp theo. Đối với các sản phẩm không đạt yêu cầu, tùy theo mức 

độ, Công ty sẽ tiến hành tái sử dụng đưa làm nguyên liệu đầu cho quá trình sản xuất. 

Bước 5: Đóng gói và xuất kho 

Các sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, Công ty sẽ tiến hành dán tem mác, 

đóng gói và đưa về khu vực lưu giữ đợi xuất kho. 

(*) Đối với sản phẩm móng tay giả 

Bước 4: In màu 
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Bán thành phẩm móng tay giả sau khi được dập ép tạo hình sẽ theo dây chuyền 

chuyển qua công đoạn in màu, tại công đoạn này, sản phẩm sẽ được in hình theo khuôn có 

sẵn. 

Bước 5: Sơn 

Sau đó chuyển sang công đoạn sơn để tạo độ bóng cho sản phẩm (sản phẩm 

không cần làm sạch trước khi sơn). 
 Công ty sử dụng buồng sơn tay và buồng sơn tự động: 

+ Buồng phun sơn tự động: Sản phẩm được đặt lên giá đỡ trong buồn phun sơn, 
súng phun sơn tự động phun lên bề mặt sản phẩm được cố định trong buồng phun sơn. 

+ Buồng sơn tay: Sản phẩn được đặt lên giá đỡ trong buồng phun sơn, công 
nhân sử dụng súng phun sơn để sơn lên bề mặt sản phẩm được cố định trong buồng 

phun sơn màng nước. 

Bước 6: Sấy, đính đá 

Sau khi sơn sản phẩm còn ướt vì thế sản phầm tiếp tục đặt lên băng chuyền bên 

dưới là hệ thống sấy. Sản phẩm sẽ được sấy khô ở nhiệt độ thích hợp hoặc hệ thống 

sấy bằng tia tử ngoại để sấy tạo cho sản phẩm khô mà không bị mất màu. 

Tùy vào nhu cầu của khách hàng đặt đơn và có yêu cầu đính đá móng tay. Sản 

phẩm cho lên giá đỡ và máy đính đá chạy tự động theo lập trình đã được cài đặt đính 
những viên đá vào móng tay dưới sự hỗ trợ của keo dán để giữ cố định hoặc công nhân 

sẽ thực hiện thủ công. 

Bước 7: Cắt bavia, kiểm tra 

Sản phẩm sau sấy, đính đá được cắt bavia để loại bỏ bavia thừa và làm sạch sản 

phẩm sau đó kiểm tra đóng gói và xuất bán ra thị trường. 

Bước 8: Đóng gói, kiểm tra 

Sản phẩm được đóng gói lưu kho và xuất khẩu. 
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Máy ép nhựa 
Bán thành phẩm 
sau ép hạt nhựa 

In móng Cắt móng 

Máy trộn hạt 
nhựa màu 
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Hình 1. 2: Một số công đoạn sản xuất sản phẩm trang trí làm đẹp của dự án  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Sản phẩm trang trí làm đẹp (móng tay giả, hộp sơn móng tay, hộp keo dán 
móng, miếng dán hình xăm, ...). 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, hóa chất 

Bảng 1. 1: Bảng tổng hợp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất phục 

vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm trang trí làm đẹp  

TT Hóa chất Đơn vị Khối lượng  Thành phần 

I Nguyên liệu    
1 Bột màu+ hạt nhựa 

màu 
tấn/năm 3,0 

Cyclohexanon, tổng hợp acrylic, 
VAC 

2 Hạt nhựa đen tấn/năm 0,1 - 

Hộp đựng sản phẩm 
Buồng phun sơn 

tự động 

Sấy móng sau in Sản phẩm đầu ra 
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3 Hạt nhựa trắng tấn/năm 0,8 - 
4 Bột màu tấn/năm 2,1 Mica, Fe2O3, TiO2, SnO2 

5 Bột nhũ tấn/năm 1,8 
Polyetylen terephthalate, Nhôm, 
polyurethane phủ bề mặt, thuốc 
nhuộm 

II Hóa chất    
1 Công đoạn in màu  10,0  

1.1 Mực in ABS-102 tấn/năm 4,8 
Cyclohexanone, DIBK, VAC, 
tổng hợp acrylic  

1.2 Mực in lưới tấn/năm 3,9 

Isobutyl acrylate polyme, Chất 
tạo màu, canxi cacbonat thể nhẹ, 
Hexamethyldisiloxan, Silica oxi 
hóa, Etylen glycol butyl ete, 
Diethylene glycol butyl ete 

1.3 
Mực sợi đa chức 
năng 

tấn/năm 1,3 

Polyester polyols, pigment 
white, pigment black, pigment 
yellow, pigment red, pigment 
blue, Isophorone, additive 
organic silicon 

1.4 
Nước pha mực TR-
006 

lít/năm 25.000 
Isophorone 

1.5 Nước tẩy rửa S-718 lít/năm 42.000 
Toluene, Cyclohexanone, Ethyl 
axetat 

2 Sơn    
2.1 Sơn UV-1686G-1 tấn/năm 14 Acrylate, PMA, Petroleum ether 

2.2 
Sơn Uvilon art 100 
(EX6) Clear 

tấn/năm 60,0 

Tripropylene Glycol Diacrylate, 
Isobornyl Acrylate, Ailphatic 
Urethane Acrylate, Modified 
Epoxy Acrylate, Photoinitiator, 
Ethyl acetate, Methyl isobutyl 
ketone, Absolute ethanol, Iso 
butyl acetate, N-Butyl Alcohol, 
Additive 

2.2 
Sơn Uvilon Art 500 
Matt  

tấn/năm 48 

Urethane Acrylate Oligomer, 
Ethyl acetate, n-butanol, Iso 
Butyl Acetate, Methyl Iso Butyl 
Ketone, Trimethylol propane 
triacrylate, Tripropylene Glycol 
Diacrylate, Polyether modified 
polydimethylsiloxane, 
Polymethyl methacrylate, 1-
Hydroxy-
cyclohexylphenylketone, Ethyl 
phenyl(2,4,6-
trimethylbenzoyl)phosphinat, 
Polyolefin Wax, silica 

3 Sấy, đính đá    
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3.1 Keo đính đá 118A  12 Nhựa epoxy, Rượu benzyl 

3.2 Keo đính đá 118B  5 
Alkyl ether amin, Phenol 
metanol, Silica 

3.3 
Keo dính móng tay 

T-3000F  0,216 
Polyme (nhựa Acrylic -thành 
phần chính Polymethyl 
methacrylate ), nước 

 (Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina, 2022) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Bảng 1. 2: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của nhà máy 

TT Tên nhiên liệu Đơn vị Số lượng Nguồn gốc 

1 
Dầu diesel dự phòng cho 

máy phát điện dự phòng 
lít/giờ 100 

Hà Nam và 

các tỉnh lân 

cận 2 Dầu mỡ bôi trơn máy kg/tháng 50 

a. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được cấp từ 

nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty Cổ phần cung cấp nước sạch Hà Nam.  

- Vị trí cấp nước: trên vỉa hè đường D2, cách cột mốc D-18 là 18,5m. Đường 

kính ống đấu nối với đường kính ống cấp nước chung của khu công nghiệp là ống 

PPR-D63 (mm). 

- Phương án cấp nước: Mạch nhánh cụt kết hợp mạch vòng theo nguyên tắc 

cấp trực tiếp tuyến ống phân phối đến các thiết bị cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất. 

- Nhu cầu sử dụng nước:  

+ Nước cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt:  

Theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, định mức nước cấp sinh hoạt, lượng nước cấp cho 1 người là 75 lít/ngày.đêm 
(bao gồm cả hoạt động nấu ăn tại nhà máy).  

Tổng lượng nước cấp phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của 600 công nhân làm 

việc tại Công ty là:  

Qsinh hoạt = 75 × 600 = 45.000 (lít/ngày.đêm)  = 45m3/ngày.đêm 

+ Nước tưới cây:  

Định mức tưới cây bồn hoa, cây cảnh, cây hàng rào là 3 lít/m2/ngày.đêm (Lấy 
theo QCVN 01:2021/BXD). Diện tích trồng cây xanh trong khuôn viên dự án là 
4.160m2 thì lượng nước cần tưới 1 lần là:  

Qtưới cây = 4.160 × 3 lít/m2/ngày.đêm = 12,48 m3/ngày.đêm 

+ Nước phục vụ cho sản xuất: 

- Nước làm mát: Nước cấp cho quá trình làm mát sản phẩm sau quá trình dập 

ép, tạo hình sản phẩm. Tổng nước cấp cho công đoạn làm mát là 3m3/ngày. Nước làm 

mát được sử dụng tuần hoàn, do bị hao hụt từ quá trình bay hơi nên hằng ngày phải bổ 
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sung thêm 1 lượng nhất định để bù vào lượng nước hao hụt này (lượng nước phải bù 

vào một ngày ước tính khoảng 1m3/ngày). 

- Nước cấp cho hoạt động phun sơn: Lượng nước cấp phục vụ cho quá trình xử 
lý bụi từ quá trình phun sơn ước tính khoảng 1m3/ngày. Lượng nước này sẽ được sử 
dụng tuần hoàn, hàng ngày công ty sẽ tiến hành bổ sung với lưu lượng ước tính 
khoảng 0,1 m3/ngày.  

- Nước cấp phục vụ hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn phun sơn: 0,2m3/15 

ngày tương đương 0,013m3/ngày (Hệ thống xử lý khí thải định kỳ thay nước với tần 
suất 2 lần/tháng). 

- Nước cấp cho quá trình vệ sinh thiết bị in: Định kì, hàng tháng công ty sẽ tiến 
hành sục rửa các thiết bị in để tránh các hiện tượng cặn lắng, lượng cấp phục vụ cho 
quá trình này ước tính khoảng 1m3/lần/tháng tương đương khoảng 0,04m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn nhà máy là:  

Qcấp = Qsinh hoat + Qtưới cây + Qlàm mát  = 45 + 12,48 + (1 + 0,1 + 0,013 + 0,004) ≈ 

60,133 (m3/ngày.đêm) 

+ Nước cấp cho PCCC: Lượng nước cần để dự trữ chữa cháy phải tính toán 

căn cứ vào lượng nước chữa cháy lớn nhất trong 3h đối với 1 đám cháy. Dự án có diện 

tích là 20.000 m2 = 2 ha < 150 ha nên theo TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy 

cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế, thì nhu cầu sử dụng nước tính cho 1 đám 
cháy với lưu lượng 10 (l/s) trong 3h. Nhu cầu nước chữa cháy là: 

Wcc1
3h = 0,01 × 60 × 60 × 3 = 108 (m3) 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện của toàn nhà máy ước tính khoảng 

247.600 KWh/tháng.  

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện được cấp từ lưới điện của khu vực đến máy biến 

áp đặt trong khu vực. Vị trí đấu nối hệ thống điện trung thế phục vụ sản xuất cho nhà 

máy tại cột điện trung thế nằm trên đường D2 của KCN, vị trí cột điểm đấu cách mốc 

D-18 là 5m. 

 

Bảng 1. 3: Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước nhà máy 

TT Hạng mục Khối lượng 

1 Nhu cầu sử dụng điện (KWh/tháng) 247.600 

2 Nhu cầu sử dụng nước (m3/ngày) 56 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của dự án 

Dự án “Nhà máy Pretty Vina” được Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp 
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giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số Dự án 2122851582 cấp lần đầu ngày 
12/03/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 30/5/2018 với tên Dự án đầu tư là 
“Dự án sản xuất, gia công các sản phẩm trang sức, làm đẹp từ Plastic”. 

Năm 2020, Dự án được cấp chứng nhận thay đổi lần thứ tư và điều chỉnh tên dự 
án thành “Dự án Nhà máy Pretty Vina”. 

Dự án chia thành 02 giai đoạn, thực hiện thuê nhà xưởng để hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trên 02 lô đất khác nhau nằm trong KCN Hoà Mạc. Cụ thể: 

Giai đoạn 1:  
Thuê lại nhà xưởng của công ty Công ty TNHH DK Việt Nam với diện tích 

4.102 m2 từ năm 2018 để hoạt động sản xuất, kinh doanh và được Ban quản lý các 
Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi 
trường số 942/GXN-BQL ngày 20/08/2018 với tên Dự án là “Dự án  sản xuất, gia 
công các sản phẩm trang trí làm đẹp và linh, phụ kiện điện thoại”. 

Giai đoạn 2: 
Thuê lại khu đất của Công ty TNHH Quản lý khai thác Khu công nghiệp Hoà 

Mạc tại đường D2, khu D, Khu công nghiệp Hoà Mạc với diện tích 20.000 m2 (theo 

hợp đồng thuê đất số 33/HĐTLĐ/KCN-HM ngày 15/9/2020). 

5.2. Vị trí thực hiện dự án 

“Dự án nhà máy Pretty Vina” được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 

20.000m2 tại KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (theo hợp đồng thuê đất 

số:33/HĐTLĐ/KCN-HM, ngày 15/9/2020 ký được đính kèm trong phụ lục). 

- Ranh giới cụ thể của Dự án “Dự án Nhà máy Pretty Vina” như sau: 
+ Phía Tây: Giáp đường nội bộ D2 của KCN; 

+ Phía Bắc: Giáp công ty Elite Group; 

+ Phía Đông: Giáp với lô đất cho thuê của KCN; 

+ Phía Nam: Giáp với lô đất cho thuê của KCN. 

(Sơ đồ vị trí thực hiện dự án của Công ty TNHH Pretty Vina tại KCN Hòa Mạc, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam được đính kèm tại phụ lục của báo cáo) 

Bảng 1. 4: Toạ độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án 

STT 
Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

1  2284571.958 604011.030 

2  2284573.984 604181.700 

3  2284689.160 604009.650 

4  2284691.202 604180.221 

5  2284571.958 604011.030 
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(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

 

Hình 1. 3: Vị trí khu đất thực hiện dự án 

- Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý tại Công ty: 

+ Số công nhân lao động tại nhà máy: 600 người. 

+ Nhà máy sản xuất hoạt động 24h/ngày, 312 ngày/năm. 
- Tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự của nhà máy bao gồm các thành viên sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4: Sơ đồ tổ chức quản lý của nhà máy giai đoạn hoạt động

Vị trí dự án 

 Giám đốc 

Hoạt động kinh doanh Hoạt động hỗ trợ kinh doanh 

Giám đốc điều hành 

PMC Sản xuất PIE Bảo trì 

Nhân sự 
Chuỗi 
cung 
ứng 

QL 
chất 

lượng 

CNTT  

Tài chính 
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5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Hiện nay dự án đã được xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 20.000m2, trong đó 
diện tích đất dùng cho xây dựng là: 11,978m2 chiếm 59,9%, bao gồm các hạng mục 

công trình chính như sau: 
Bảng 1. 5: Các hạng mục công trình của Dự án 

STT Nhóm hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 
sàn (m2) 

Tỷ lệ 
% 

I Hạng mục công trình chính 

1 
Nhà xưởng sản xuất và văn 
phòng 

2 9.650 19.300 48,25 

1.1 Tầng 1 - 9.650 9.650 - 

1.2 Tầng 2 -  9.650 - 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà ăn và phòng thay đồ 2 672 1.260 3,36 

1.1 Tầng 1  630 630 - 

1.2 Tầng 2   630 - 

1.3 Mái hất  42  - 

2 Nhà để xe máy 2 750 1500 3,75 

3 Nhà bảo vệ 1 75 50 0,375 

4 Khu vực hút thuốc 1 25 25 0,125 

5 
Phòng bơm và bể nước 
ngầm 

1 30 30 0,15 

6 Kho cơ khí 1 165 165 0,83 

6a Kho chứa hóa chất - 15 - - 

6b 
Kho chứa nguyên vật liệu 
đầu vào và sản phẩm đầu ra 

- 150 - - 

7 Phòng điện 1 45 45 0,23 

8 Móng máy - 137 0 0,7 

9 Nhà kỹ thuật điện 1 15 15 0,075 

III Hạng mục công trình BVMT 

1 
Trạm xử lý nước thải 50m3 

(xây ngầm) 
- - 57 - 

2 Kho lưu chứa chứa chất thải 1 405 405 2,025 

2a Kho lưu chứa nguy hại  101 - - 

2b 
Kho lưu chứa chất thải rắn 
sinh hoạt 

 101 - - 
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STT Nhóm hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 
sàn (m2) 

Tỷ lệ 
% 

2c 
Kho lưu chứa chất thải rắn 
sản xuất 

 203 - - 

3 Hệ thống xử lý khí thải - - - - 

IV 
Diện tích đất xây dựng 
(I+II+III) 

- 11.978 - 59,9 

V Cây xanh - 4.160 - 20,8 

VI 
Sân đường giao thông nội 
bộ và sân bãi 

- 3.862 - 19,3 

Tổng cộng (IV +V+VI)  20.000 - 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina, 2022) 
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Hình 1. 5: Hiện trạng một số khu vực của nhà máy  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

“Dự án nhà máy Pretty Vina” đã thực hiện tại KCN Hòa Mạc, thị trấn Hòa 

Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật KCN Hòa Mạc” đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo Quyết định số 1094/QĐ- UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 01/09/2008 và đã 
được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận số 344/GXN-STN&MT ngày 

07/04/2016; 

KCN Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam đã được quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng: 

Đường giao thông nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thu gom  
nước thải riêng biệt, có trạm xử lý nước thải 1.500m3/ngày.đêm đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam cấp giấy phép xả thải tại quyết định số 69/GP- UBND ngày 

25/09/2015. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư tại KCN Hòa Mạc: công nghiệp sản xuất linh kiện, 

lắp ráp điện tử, viễn thông; công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp 

sản xuất bao bì; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp; công nghiệp gia công cơ 
khí,…. Do vậy, dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư tại KCN Hòa Mạc. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” đã được đánh giá khả năng chịu tải của 

môi trường trong quá trình lập báo cáo tác động môi trường và không thay đổi so với 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 
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SCR 

Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

- Công ty TNHH Pretty Vina tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước mưa 
tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

- Nước mưa trên mái nhà: được thu gom bằng ống PVC D90, L = 7m sau đó chảy 

xuống rãnh thoát nước mặt chạy quanh khuôn viên nhà máy. Cuối cùng nước mưa được 

thu vào hố ga để lắng cặn trước khi chảy ra hệ thống thoát nước chung của KCN. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt: được thu gom vào hệ thống cống tròn bê 

tông đúc sẵn D300 – 600, độ dốc i = 0,2-0,25%. Trên chiều dài và những chỗ ngoặt 

của hệ thống thu dẫn nước mưa có lắp đặt song chắn rác, xây các hố ga để thu cặn 

trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Các chất cặn lắng này sẽ được công ty thường 

xuyên nạo vét đảm bảo cho hệ thống thoát nước mưa hoạt động tốt. 

 Khoảng cách giữa các hố ga lắng cặn cách nhau 17m, tổng số hố ga là 37 hố, 

tổng chiều dài hệ thống thoát mưa khoảng là 630m, kích thước ga hố thu D×B×H = 

1,2m×1,2m×1m. Hố ga được xây dựng bằng gạch, nắp hố ga bằng bê tông cốt thép 

(thu nước mưa sát bó vỉa hè) và nắp hố ga tấm đan sắt (trên mặt đường). Toàn bộ nước 

mưa sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN Hòa Mạc tại 2 

điểm xả đấu nối. Theo biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng KCN Hòa Mạc ngày 

06/12/2021 của Công ty TNHH quản lý khai thác KCN Hòa Mạc và Công ty TNHH 

Nước mưa trên mái 

Hệ thống senso Hệ thống thu gom 
nước mưa 

Hệ thống thooát nước 
mưa của KCN 

Hố ga 

Nước mưa chảy tràn 
bề mặt 
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Pretty Vina điểm xả nước mưa như sau : 

+ Điểm xả số 1: Vị trí phía Tây Bắc dự án giáp cổng bảo vệ, đấu nối tại hố ga 

thoát nước mưa G121 của KCN nằm trên vỉa hè đường D2, cách cột mốc D-16 là 21m 

Tọa độ điểm xả  X1 =2284667; Y1 = 604004; 

+ Điểm xả số 2: Vị trí phía Tây Nam dự án giáp cổng bảo vệ, đấu nối tại hố ga 

thoát nước G122 của KCN nằm trên vỉa hè đường D2, cách cột mộc D-18 là 21m. Tọa 

độ điểm xả   X2 = 2284590; Y2 = 604005; 

(Chi tiết điểm đấu nối thoát nước mưa được thể hiện tại Mặt bằng quy hoạch 

bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ lục của báo cáo). 

- Quy trình vận hành điểm xả nước mưa: Van chặn; Hố ga đấu nối thoát nước 

có đường kính B600, tại 2 điểm xả nước mưa nhà máy dùng van cửa phai để đóng mở. 

Van cửa phai đặt tại hố ga nguồn tiếp nhận nước mưa luôn ở chế độ mở, trường hợp 

khi gặp sự cố nguồn tiếp nhận van phai sẽ được đóng lại. 

  

  

Hố ga thoát 
nước mưa 

Đường ống thoát 
nước mưa mái 

Van cửa phai hố ga 
thoát nước mưa 

Nắp đan hố ga 
thoát nước mưa 
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Hình 3. 2: Hệ thống thu gom, thoát nước đã được xây dựng của dự án 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải của dự án 

a. Nước thải sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm: 

nước thải phát sinh từ quá trình phun sơn, nước thải xử lý khí thải bụi sơn với lưu 
lượng ước tính khoảng 1,113m3/ngày.đêm. 

Toàn bộ lượng nước thải sản xuất không xả thải ra ngoài môi trường, sẽ được 

thu gom vào 2 thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa dung tích 500l có dán nhãn loại 

nước thải phát sinh sau đó đưa về kho chứa chất thải nguy hại lưu trữ tạm thời và hợp 

đồng với công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 11-Unrenco 11 đơn vị có 

đủ chức năng thu gom và xử lý. 

Nước làm mát máy được dẫn qua đường ống thép D200, chiều dài 7m chảy về 

tháp giải nhiệt công suất 1300l/phút để làm mát sau đó được bơm tuần hoàn về máy ép 

nhựa để làm mát máy. 

b. Nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt nhà máy 

 Nước thải sinh hoạt tại nhà máy bao gồm nước thải xí tiểu, nước từ các lavabo, 

Hệ thống 
thoát 
nước 
chung 

của KCN 
ạ

pVC D110 

Nước thải      
(nhà ăn ca) 

Nước thải SH 
(khu vực vệ 

sinh) 

Song chắn 
rác 

Song chắn 
rác 

Bể tách 
dầu mỡ 
(6m3) 

Bể tự hoại 
(6 bể, tổng 

thể tích 
53m3) 

HTXLNT 
công suất 
50m3/ngđ 

pVC D45, 
L=3m 

pVC 
D20

Nước thải SH 
rửa tay từ các 

lavabo 

Song chắn 
rác 

pVC D45 

pVC 
D16

Nước thải vệ sinh thiết 
bị, phun sơn 

Thùng chứa chuyên 
dụng 500 lít 

Kho chứa chất thải 
nguy hại 

Nước làm mát máy Tháp giải nhiệt Máy ép nhựa 

Bơm tuần hoàn 
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chậu rửa và khu vực nhà bếp. 

+ Nước thải đen: Nước thải nhà vệ sinh của nhà máy được thu gom bằng đường ống 

nhựa PVC D110 dẫn ra các bể tự hoại 03 ngăn (có tổng thể tích 6 bể tự hoại là 53m3), xây 

ngầm để xử lý sơ bộ sau đó dẫn ra hệ thống thu gom nước thải chung của nhà máy; 

+ Nước thải xám:  

Nước thải từ khu vực nhà ăn chảy qua song chắn rác dẫn qua ống uPVC D45, L 

= 3m ra bể tách mỡ (thể tích 6m3) đặt cạnh nhà ăn để xử lý sơ bộ, sau đó dẫn ra hệ 

thống thu gom nước thải chung nhà máy.  

Nước thải rửa tay chân, lau sàn chảy qua song chắn rác vào đường ống uPVC 

D45 chảy trực tiếp ra hệ thống thu gom nước thải chung nhà máy. 

Hệ thống thu gom nước thải chung của nhà máy có tổng chiều dài 220m, bằng 

ống uPVC D160 đặt ngầm, độ dốc i = 0,4%, chạy dọc phía Bắc nhà xưởng nắp hố ga 

làm bằng BTCT. Nước thải sinh hoạt thu gom trên tuyến thoát nước chung của nhà 

máy được dẫn ra hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày.đêm, công 
nghệ xử lý sinh học.  

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

a. Nước thải sản xuất:  

Trong giai đoạn sản xuất hiện tại cho dây chuyền công nghệ sản xuất các sản 

phẩm trang trí làm đẹp, nguồn nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động vệ sinh buồng 

phun sơn. Nước thải sản xuất được thu gom về thùng chứa riêng và được lưu chứa tạm 

về kho chứa CTNH có diện tích 131m2 đã được xây dựng tại nhà máy. Định kỳ thuê 

đơn vị chức năng thu gom, xử lý và không phát sinh ra ngoài môi trường. 

b. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống XLNT tập trung nhà máy tự chảy qua 

đường ống uPVC D200, L = 0,8m ra hố ga thoát nước thải của KCN Hòa Mạc tại 1 

điểm đấu nối. 

- Vị trí điểm xả: Tại hố ga thoát nước GH8 của KCN nằm trên vỉa hè đường 

D2, cách cột mộc D-18 là 22,5m (theo Theo biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng KCN 

Hòa Mạc ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH quản lý khai thác KCN Hòa 

Mạc và Công ty TNHH Pretty Vina); 

- Tọa độ điểm xả: X = 2284671; Y = 604008; 

- Phương thức xả thải: Tự chảy; 

- Chế độ xả: Liên tục; 

- Nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Hòa Mạc với các chỉ tiêu: Lưu lượng, pH; COD, BOD5 (20°C); tổng đầu mỡ 

khoáng; Amoni (tính theo N); tổng nitơ; tổng phốt pho (tính theo P); Coliforms (yêu 
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cầu của đơn vị quản lý hạ tầng KCN Hòa Mạc đối với chất lượng nước thải của dự 

án) trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 

(Vị trí điểm xả được thể hiện tại bản vẽ thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo) 

  

Hình 3. 5: Hố ga thu gom nước thải của nhà máy 

1.2.3. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của điểm xả nước thải, điểm 
đấu nối nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải 

- Điểm xả nước thải: 

+ Hệ thống thu gom nước mưa trong khu vực dự án được tách riêng với hệ 

thống thu gom nước thải. 

+ Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, công suất 50 m3/ngày.đêm để xử lý đạt Quy chuẩn đấu nối của 

KCN Hoà Mạc theo Phụ lục Hợp đồng thu gom và xử lý nước thải số 31/HĐKT/KCN-

HM ngày 06/12/2021 giữa Công ty TNHH Quản lý khai thác Khu công nghiệp Hoà 

Mạc và Công ty TNHH Pretty Vina. 

+ Ống thoát nước sử dụng là loại ống uPVC - D200 có ưu điểm là tuổi thọ cao, 

khả năng chịu ăn mòn cao, áp lực tốt. 

- Điểm đấu nối nước thải: 

+ Khu công nghiệp Hoà Mạc đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
độc lập với hệ thống thu gom và thoát nước thải 

+  Điểm đấu nối (01 điểm) tại hố ga thoát nước GH18 của KCN nằm trên vỉa hè 

đường D2, cách cột mốc D-18 là 22,5m. 

1.3.  Công trình xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 
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Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 

Công ty TNHH Pretty Vina đã liên kết nhà thầu đã có đủ năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt là Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh 

thương mại Việt Phát và đơn vị thực hiện giám sát là Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc 

đô thị Hà Nội với các hạng mục công trình xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy như: Bể 

tự hoại, bể tách mỡ, hệ thống xử lý nước thải.  

a. Xử lý nước thải nhà vệ sinh 

Chủ dự án đã xây dựng 06 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 53m3 để xử lý sơ 
bộ nước thải nhà vệ sinh. Vị trí các bể được xây ngầm như sau: 

Bảng 3. 1: Các bể tự hoại của dự án 

TT Vị trí các bể tự hoại 
Thể tích bể 

(m3) 

Kích thước các bể (Dài × 

Rộng × Cao) 

1 1 bể giáp cổng bảo vệ 5 1,98m×1,69m×1,475m 

2 
1 bể phía Tây Bắc dự án giáp hệ 

thống xử lý nước thải 
5 1,98m×1,69m×1,475m 

3 
1 bể phía Tây Bắc dự án sau 

phòng ép 
10 4,56m×2,28m×0,96m 

4 1 bể phía Bắc dự án sau phòng in 18 4,56m×2,28m×1,73m 

5 
1 bể phía Đông dự án cạnh 

phòng phối màu 
10 4,56m×2,28m×0,96m 

6 
1 bể phía Bắc dự án khu vực nhà 

ăn 
5 1,98m×1,69m×1,475m 

Tổng 53  

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

- Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 
#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể 

dùng bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

- Nguyên lý hoạt động bể tự hoại như sau: 
  

  

 

  

 

 

 
Hình 3. 6: Sơ đồ tạo của bể tự hoại 3 ngăn 
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Hình 3. 7: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

- Thuyết minh quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ 
cấp tiếp nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm 

khí, dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí 

CH4, CO2,… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải 

được dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ 

lại trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất 

khoáng, khí hoà tan.  

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 
+ Bổ sung chế phẩm BiO vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá 

trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm sự hình thành 

màng hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và tắc nghẽn sự lưu 
thông của hệ thống.  

+ Ưu điểm của chế phẩm BiO: Không độc hại với người, động vật và môi 

trường, ngăn chặn mùi hôi bể chứa nước thải, nâng cao hiệu quả xủ lý các chất hữu cơ 
trong nước thải. 

+ Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 

công trình;  

+ Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 

tháng/lần. 

-  Liều lượng sử dụng hóa chất: Men vi sinh BiO (theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất cứ 250g xử lý cho 2m3 nước), tổng thể tích bể tự hoại dự án 53m3 thì liều lượng 

cần sử dụng 5,3kg/lần. 

Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, COD, BOD5 giảm 

khoảng 80-90%. Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng 06 bể tự hoại 3 ngăn tổng thể tích 

53m3 đưa về trạm XLNT sinh hoạt tập trung công suất 50m3/ngày đêm để xử lý đạt 

Quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước chung của KCN. 

b. Xử lý nước thải từ nhà ăn 

- Chủ dự án đã xây dựng 1 bể tách mỡ 2 ngăn có thể tích 6m3 (kích thước 

Ngăn 1: 
- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 3: 
- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

 

Ngăn 2: 
- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

 

Nước 
thải 
sinh 
hoạt 

 
Nước 

thải sau 
Xử lý 

 

Trạm xử 
lý nước 
thải sinh 
hoạt công 
suất 
50m3/n.đ 
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D×B×H = 4m × 1,0m × 1,5m) đặt ngầm cạnh khu nhà ăn phía Bắc dự án để xử lý sơ 
bộ toàn bộ nước thải từ nhà ăn. 

- Vật liệu xây dựng bể tách mỡ: Gạch đặc dày 150mm, xây trát vữa xi măng 
mác #75. Thành bể trát xi măng dày 10mm. Đế bể dùng bê tông #200, đá 1×2mm. 

Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, Ra=2700kg/cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8: Mô phỏng bể tách dầu mỡ 

- Chức năng bể tách mỡ:  

+ Ngăn lược rác: Nước từ các bồn rửa sẽ chảy trực tiếp vào ngăn 1 tại đây, giỏ 

lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn như: thức ăn thừa, vụn rau quả,…  
+ Ngăn tách mỡ: Dòng nước thải từ ngăn 1 có lẫn dầu mỡ theo hướng dòng qua 

ngăn 2. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, cặn lắng xuống đáy bể, ngăn 2 có chức năng 
tách và giữ lại phần lớn lượng dầu mỡ trong nước thải, lớp dầu mỡ trong ngăn 2 tích tụ 

mỗi ngày tạo thành lớp váng dày từ 5 – 7 cm, được định kỳ vớt ra bằng biện pháp thủ 

công đơn giản. Nước thải tiếp tục dẫn ra hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Dầu mỡ được định kỳ thu gom tuần 2 lần đưa vào kho chứa chất thải nguy hại, 

sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. Nước thải sau bể tách dầu mỡ 

được dẫn đưa về trạm XLNT sinh hoạt công suất 50m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải KCN Hòa Mạc. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 1 lần/ngày bổ sung 0,5 lít Vi sinh Biosteme 310. 

Nước thải nhiễm dầu 
mỡ 

Ống thu dầu 
nổi 

Biogas 

Ngăn phân ly II 

Ngăn phân ly I 
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Hình 3. 9: Bể tách mỡ của nhà máy 

c. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy 

Công ty TNHH Pretty Vina đã xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Công suất: 50m3/ngày.đêm;  
- Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải: phía Tây Bắc dự án gần cổng bảo vệ 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Đạt Quy chuẩn đấu nối nước thải 

theo Hợp đồng thu gom và xử lý nước thải số 31/HĐKT/KCN-HM ngày 06/12/2021 

giữa Công ty TNHH Quản lý khai thác Khu công nghiệp Hoà Mạc và Công ty TNHH 

Pretty Vina. Nước thải  sau xử lý được đẫn ra hệ thống xử lý nước tải tập chung của KCN 

tại 1 điểm xả. 

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung nhà máy như sau: 
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Hình 3. 10: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bể gom: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sau khi được xử 

lý sơ bộ được dẫn về bể gom. Tại đây, nước thải được tách rác bằng rọ tách rác tinh để 

loại bỏ các cặn rác có kích thước lớn tránh gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của 

các thiết bị trong hệ thống. Sau đó, nước thải được bơm sang bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Đóng vai trò điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải trước khi 

vào các công đoạn xử lý để đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý. Tại bể điều hòa, 

nhờ hệ thống phân phối khí, nước thải được trộn đều, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở 

bể sinh ra mùi khó chịu. Từ bể điều hòa, nước thải được bơm tới bể Anoxic. 

Nước thải nhà vệ 
sinh 

Bể tự hoại  

Bể gom 

Bể điều hòa  

Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  

Nước thải nhà ăn 

Bể tách dầu mỡ  

Cấp khí 

Bể lắng sinh học 

Dinh dưỡng  

Bể khử trùng 

Xử lý đạt QC đấu nối của KCN Hoà Mạc 

Javen  

Bể chứa bùn 

Cấp khí 
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Hiệu quả xử lý: loại bỏ 10% BOD, COD, 5% TSS, 5% NH4, 30% dầu mỡ. 

Bể thiếu khí:  

Tại đây được bố trí các giá thể vi sinh; đệm này có tác dụng là nơi cư trú của vi 

sinh vật; đồng thời các tấm đệm vi sinh này có tác dụng làm tăng tính hoạt hoá của vi 

sinh vật đối với các thành phần chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước bởi diện tích tiếp 

xúc của nước thải với vi sinh vật tăng. Quá trình xử lý sinh học yếm khí diễn ra nhờ 

quần thể các vi sinh vật yếm khí phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm hoà tan trong 

nước thải. Hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ dễ phân huỷ được sử dụng để duy trì sự 

sống của vi khuẩn, vì vậy chỉ có một lượng nhỏ bùn hoạt tính được sinh ra. Các chất 

hữu cơ được phân huỷ theo phương trình phản ứng sau: 

Vi sinh vật + chất hữu cơ → CO2+ H2O 

Quá trình hoạt hoá của các vi sinh vật yếm khí sẽ biến các chất ô nhiễm hoà tan 

và không hoà tan trong nước thải chuyển hoá thành bông bùn sinh học và khí. 

Bể hiếu khí: Không khí được cung cấp cho bể nhờ máy sục khí hoạt động luân 

phiên. Trong bể sinh học hiếu khí cung cấp giá thể vi sinh dạng lơ lửng dạng cầu. Các 

vi sinh vật trong bể sẽ bám dính vào bề mặt tiếp xúc tạo thành lớp màng vi sinh vật. 

Nước thải mang những chất hữu cơ khi đi ngang qua và tiếp xúc với lớp màng vi sinh 

vật này sẽ được vi sinh sử dụng làm thức ăn để tồn tại và phát triển. Các vi sinh vật 

này lấy thức ăn là BOD, COD một phần tăng sinh khối một phần phân hủy các chất 

này thành CO2 và H2O. Từ đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm thiểu và 

ít ô nhiễm hơn. Nước thải sau khi đi qua bể Aerotank sẽ giảm được 85% - 90% chất ô 

nhiễm hữu cơ (BOD5, COD). 

Bể lắng: Bể lắng bùn sinh học có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học 

hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn 

(SS) giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm về bể chứa 

bùn và thuê đơn vị hút bùn định kỳ, phần nước trong trên mặt bể sẽ chảy tràn và theo 

hệ thống máng thu nước chảy về bể khử trùng. 

Bể khử trùng: Có tác dụng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là 

Coliform có trong nước thải. Do đó để loại trừ khả năng lan truyền các vi sinh vật gây 

bệnh ra môi trường nước thải được châm nước Javen khử trùng nước thải trước khi 

thải ra môi trường. 

Hiệu quả xử lý: Loại bỏ 5% TSS; 100% Coliform. 

Sau khi khử trùng nước thải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Hòa Mạc 

Xử lý bùn 

Bùn dư từ bể lắng được bơm định kỳ về bể chứa bùn. Tại đây bùn tiếp tục tách 

nước, phần nước trong chảy tràn về bể điều hòa để tái xử lý. Phần bùn được thu gom 
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định kỳ bằng dịch vụ hút bùn đô thị. 
Trong bể chứa bùn bố trí bơm bùn, đấu nối đường ống đến hố ga thoát nước 

thải chờ sẵn. Khi sử dụng dịch vụ hút bùn, cần đấu nối vào đường ống này để hút vận 

hành bơm chìm đẩy bùn vào xe chứa. 

- Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 3. 2: Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT 
Các bể trong 

HTXL nước thải 
Số lượng 

Kích thước 

(Dài × rộng × cao) 

Thể tích 

(m3) 

1 Bể gom nước thải 1 (2×1,5×2,6)m 7,8 

2 Bể điều hòa 1 (4,5×2×2,6)m 23,4 

3 Bể thiếu khí 1 (3×2,4×2,6)m 18,72 

4 Bể hiếu khí 1 (3×4,9×2,6)m 38,22 

5 Bể lắng 1 (2,5×2,5×2,6)m 16,25 

6 Bể khử trùng 1 (2,5×0,85×2,6)m 5,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

- Kết cấu các bể: 

+ Bể được xây dựng bằng gạch đặc VXM#75 

+ Tường bể trát trong ngoài VXM#75 

+ Bê tông lót đáy #100 đá 2×4 dày 100mm 

+ Bê tông đáy bể, mặt bể, giằng tường #250 đá 1×2; Rn=110kg/cm2 

+ Cốt thép đáy bể 2 lớp thép D10@200, lớp bảo vệ 30mm 

+ Cốt thép đáy bể 1 lớp thép D10@150, lớp bảo vệ 40mm 

+ Cốt thép giằng tường 3 cây D12, đai dùng thép D6@250 

+ Cốt thép D<10 dùng loại AI, Ra =2300kg/cm2 

+ Cốt thép D≥10 dùng loại AIII, Ra =2800kg/cm2 

+ Gia cố nền cọc tre L = 1,5 – 2m; khoảng cách @200 

+ Phần tưởng nổi được quét màu sơn xanh lá cây 

+ Mặt bể lát ghạch ceramic 400×400 

- Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Bảng 3. 3: Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống XLNT tập trung 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Xuất 
xứ 

I Bể gom 

1 Song chắn rác 
Vật liệu: thép không gỉ SUS304, kích 

thước khe 5 mm 
Cái 1 

Việt 

Nam 

2 Cảm biến Cảm biến đo mức nước trong bể gom Cái 1 Việt 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Xuất 
xứ 

mức nước nước thải để điều khiển 2 bơm chì Nam 

3 
Bơm chìm 
nước thải 

Lưu lượng Q= 6-8 m3/h; Cột áp H= 5-

6 mH2O; Công suất: 0,37 Kw/ 1 phase/ 

220V/ 50HzCapacity 

Cái 1 
Đài 

Loan 

II Bể điều hòa 

1 
Cảm biến 

mức nước 

Cảm biến đo mức nước trong bể gom 

nước thải để điều khiển 2 bơm chìm 
Cái 1 

Việt 
Nam 

2 
Bơm chìm 
nước thải 

Lưu lượng Q = 6-8 m3/h; Cột áp H = 

4-6mH2O; Công suất: 0,25 Kw/1 

phase/22V/50Hz 

Cái 2 
Đài 

Loan 

3 
Đĩa phân phối 

khí mịn 

Vật liệu: màng EPDM, khung đĩa PP. 
Lưu lượng: 2-5 m3/h, Tổn thất áp suất: 

xấp xỉ 250-350 mmAq. Kích thước 

Φ=270 mm. Kết nối: khâu đầu 

Cái 6 Đức 

4 

Thiết bị kiểm 

soát ổn định 

lưu lượng V-

notch 

Điều chỉnh lưu lượng 0 - 8 m3/h 

Vật liệu chế tạo: PP 

- Chế tạo theo tiêu chuẩn thiết kế 

ASTM D5242 - 1993 USA 

Cái 1 
Việt 
Nam 

III Bể thiếu khí 

1 

Máy khuấy 

 

 

Loại: khuấy cạn: động cơ giảm tốc và 

trục khuấy Công suất P = 1.5 kW, 

380V/3 phases/ 50HZ. Vận tốc trục 

30-50 vòng/phút. Trục khuấy SUS304 

Power:1.5kWkW/380V/3phases/50Hz, 

Speed 30-50rpm 

Cái 1 
Việt 
Nam 

2 

Bơm định 

lượng hóa 

chất dinh 

dưỡng 

- Kiểu: bơm màng. Lưu lượng: 60 L/h 

(max). Cột áp: 3bar. Động cơ: 
20W/1F/220V/50Hz. Vật liệu: đầu 

bơm PVC. 

Cái 1 
Hàn 

Quốc 

IV Bể hiếu khí 

1 

Máy thổi khí 

đặt cạn (bao 

gồm phụ 

kiện) 

Lưu lượng: Q = 2,0 -2,5 m3/phút, Cột 

áp H = 4-6 mH2O, Công suất P = 

2,2kW/380V/3pha/50Hz.  Phụ kiện 

đầy đủ: giảm chấn, khớp nối mềm, van 

an toàn, đồng hồ đo áp,... Máy thổi khí 

Cái 2 
Hàn 

Quốc 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Pretty Vina 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam 45 
 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Xuất 
xứ 

dạng rotary, độ ồn rất thấp 

2 
Đĩa phân phối 

khí mịn 

Vật liệu: màng EPDM, khung đĩa PP. 
Lưu lượng: 2-5 m3/h, Tổn thất áp suất: 

xấp xỉ 250-350 mmAq. Kích thước 

Φ=270 mm. Kết nối: khâu đầu 

Cái 16 Đức 

3 
Bơm khí nâng 
nội tuần hoàn 

Dạng bơm khí nâng, không sử dụng 

động cơ điện, lưu lượng 6-8m3/h, vật 

liệu: PVC 

Cái 1 
Việt 
Nam 

IV Bể lắng 

1 

Ống phân 

phối trung 

tâm 

Hình dạng: thân trụ,… Kích thước: 

D×H=500×1400. Vật liệu: PP. Chiều 

dày: 5mm 

Cái 1 
Việt 
Nam 

2 

Máng răng 
cưa & Vách 

chắn bọt 

Theo tải trọng thiết kế >10 m3/h.  Vật 

liệu: PP. Chiều dày: 5mm 
Bộ 1 

Việt 
Nam 

3 
Bơm chìm 

bùn tuần hoàn 

Lưu lượng Q= 6-8 m3/h; Cột áp H= 4-

6 mH2O; Công suất: P = 

0,25Kw/1phase/22V/50Hz 

Cái 1 
Đài 

Loan 

V Bể khử trùng 

 

1 

Bơm định 

lượng hóa 

chất khử 

trùng 

Kiểu: bơm màng. Lưu lượng: 60 L/h 

(max). Cột áp: 3bar. Động cơ: 
20W/1F/220V/50Hz. Vật liệu: đầu 

bơm PVC. 

Cái 1 
Hàn 

Quốc 

VI Hệ thống pha cấp hóa chất phản ứng 

 

1 

Thùng chứa 

hóa chất 

 

Thùng trụ đứng, đặt tự do trên bệ đỡ 

phẳng. Vật liệu chế tạo: nhựa PE 

Dung tích: 400 L 

Cái 2 
Việt 
Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

- Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt: 

Danh mục hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải: 

- Javen 7-10% (NaClO): 7,5 lít/ngày (khử trùng nước thải) 

- Cơ chất trắng: C6H12O6: 3,9 kg/ngày. 

- Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải dự kiến là 5 (kwh/ngày). 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

+ Công tác chuẩn bị: Trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải, đầu tiên 
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người vận hành phải kiểm tra lại các thiết bị xem có trục trặc hoặc hỏng hóc nào 

không và sau đó kiểm tra điện áp trên tủ điều khiển. 

+ Quy trình vận hành hệ thống điện: Đóng MCCB (aptomat) tổng trong tủ phân 

phối chính của tủ điện. Kiểm tra đủ số pha, kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của 

thiết bị. Dùng đồng hồ Vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện. Khi các 

điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng và đóng lần 

lượt các MCB cho các thiết bị trong hệ thống. 

+ Trình tự và nguyên tắc vận hành các thiết bị: Các thiết bị trong tủ chính đều 

có 2 chế độ vận hành: Hand (bằng tay), Auto (tự động): 

+ Chế độ Auto: Khi chọn chế độ Auto tất cả các thiết bị chạy tự động theo lập 

trình trong Logo. 

Máy thổi khí luôn để chế độ bật tự động cài đặt máy hoạt động 24 giờ trong 

suốt quá trình xử lý nước thải. 

Bơm xả nước thải ra ngoài khi để chế độ auto hoạt động phụ thuộc vào phao tại 

bể hiếu khí. 

+ Chế độ Hand (bằng tay): Khi chuyển chế độ Hand tất cả các máy hoạt động 

độc lập, không phụ thuộc vào các thiết bị khác và mức nước trong bể. Khi chuyển sang 

chế độ Hand muốn chạy bơm nào thì ta bật công tắc của bơm đó. 

 
Hình 3. 11: Khu vực xử lý nước thải tập trung nhà máy 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình thu gom xử lý khí thải trước khi được xử lý 

a. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại công đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm 

Tại mỗi máy in, dập ép sẽ bố trí 01 đường ống dẫn khí thải có đường kính D150; 

chiều cao ống dẫn khí thải khoảng 2,5m dẫn về hệ thống thu gom chung có kích thước 

DxRxC =  26m x 0,5 x 0,4m về hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ 

than hoạt tính. Khí thải sau xử lý thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 8,0m; 

kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. 

Quy trình thu gom như sau: 
Khí thải từ khu vực máy in, dập ép → ống D150 → đường ống chính RxC = 0,5 

0,4m → Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống phóng không cao 8,0 m., kích thước 

DxR = 0,8 x 0,8m. 

b. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại công đoạn sấy sản phẩm 

Khí thải tại khu vực sấy → ống dẫn khí D150 → Đường ống dẫn khí chính (kích 

thước rộng x cao = 1,5 x 0,4m) → Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống phóng 

không cao 8,0m, kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. 

c. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại công đoạn phun sơn 

Tại mỗi máy phun sơn sẽ bố trí 01 hệ thống dập bụi sơn (dập bụi màng nước). 

Bụi sơn được giữ lại trong buồng chứa sơn. Khí thải chứa hơi sơn được dẫn về đường 

ống thu gom chung có kích thước rộng x cao = 0,8x0,4m; kết cấu bằng vật liệu tôn mạ 

kẽm dày 2mm về tháp hấp phụ than hoạt tính. Khí thải sau xử lý được thoát ra ống 

phóng không cao 11m, kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. 

Quy trình thu gom như sau: 
Bụi, khí thải từ khu vực phun sơn → đường ống nhánh D→ Đường ống dẫn khí 

chính kích thước rộng x cao = 0,8x0,4m → Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống 

phóng không cao 11m, kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

- Tên đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải: Công ty TNHH Xây dựng 

và dịch vụ thương mại Việt Phát. 

- Công trình xử lý bụi, khí thải tại nhà máy đã được xây dựng, lắp đặt gồm: 

+ 01 hệ thống xử lý khí của công đoạn hàn, in, dập ép tạo hình;  

+ 01 hệ thống xử lý khí của công đoạn sấy sản phẩm; 

+ 01 hệ thống xử lý khí Công đoạn phun sơn.  
Các hệ thống xử lý khí được mô tả chi tiết như sau: 

a. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm 

- Chức năng: Xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn hàn, công đoạn in, công 
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đoạn dập ép tạo hình sản phẩm.  
- Công suất hệ thống xử lý: 25.000m3/h; 

- Công nghệ: Xử lý bằng phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính; 
- Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý: Nằm ngoài nhà xưởng tại phía Đông Dự án; 
- Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải phát sinh như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 12: Quy trình xử lý khí thải tại công đoạn in, dập ép  

tạo hình sản phẩm 

Thuyết minh quy trình vận hành hệ thống: 

Tại vị trí phát sinh khí thải của máy in, dập ép tạo hình được bố trí các ống thu 

khí thải D150, L = 2,5m. Dòng khí được quạt ly tâm cao áp hút đưa vào ống dẫn khí 

chung (DxRxC =  26m x 0,5 x 0,4m). Dưới tác dụng của lực hút ly tâm, khí thải theo hệ 

thống đường ống dẫn vào tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Tại đây, các hợp chất VOC, 

mùi được giữ lại trên vật liệu hấp phụ, dòng khí sạch được quạt hút ly tâm cao áp dẫn 

qua ống thoát khí ra ngoài môi trường qua ống khói phóng không có chiều cao 8,0m, vật 

liệu tôn mạ kẽm dày 2mm; kích thước dài x rộng = DxR = 0,8 x 0,8m.  Khí thải sau xử 

lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Than hoạt tính được bố trí mỏng thành 02 lớp liên tiếp nhau. Việc này sẽ làm 

Chụp hút 

Bụi, khí thải phát sinh từ công 
đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm 

 

Ống dẫn khí 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thoát khí có sàn thao tác và 
lỗ thăm quan trắc 

Môi trường 
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tăng khả năng hấp phụ bề mặt của than hoạt tính sau một thời gian hoạt động khi mà 

lớp than thứ nhất đã hết khả năng hấp phụ bề mặt mà chưa kịp thay thế. Chiều dày của 

mỗi lớp than hoạt tính từ 20 – 30mm. Lượng than hoạt tính ước tính sử dụng khoảng 

1980kg/1 lần. Tần suất thay than hoạt tính khoảng 3 – 4 tháng/lần. Than hoạt tính thải 

bỏ được thu gom về kho chứa CTNH của dự án và định kỳ thuê đơn vị chức năng thu 
gom, xử lý. 

- Quy trình thay than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải 

Bước 1: Tạm dừng hoạt động sản xuất, tắt nguồn điện của hệ thống xử lý 

Bước 2: Tháo chốt cửa tháp than và lấy túi than hoạt tính  

Bước 3: Tiến hành vệ sinh và thay than mới 

Bước 4: Cấp điện hoạt động lại hệ thống 

Bảng 3. 4: Danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải 
STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Số lượng 

1 
Quạt ly tâm gián 

tiếp 

Hiệu suất hút: Q= 25.000m3/h 

Áp suất: P = 3000 Pa; Công suất 
định mức: P =30Kw; Độ kín:  IP 
55; Điện áp:3P/380V; Tần số 
chính: 50Hz; Model: No-8(4-72);  

Việt Nam 1 cái 

2 

Tủ điện điều 
khiển quạt hút 
30kW 

Biến tần INVT 30kW điều khiển 
quạt hút tổng Bảo vệ mất pha, Đèn 
báo pha đỏ vàng xanh. Dùng cho 

hệ lọc than hoạt tính.  

Việt Nam 1 bộ 

3 Tháp hấp phụ 

Bao gồm 2 cửa thay lọc, cửa thăm, 
2 tầng than hoạt tính lọc khí miệng 
kết nối đường ống, miệng kết nối 
quạt hút. Cầu thang và sàn thao tác 
lấy mẫu khí;  

Việt Nam 1 bộ 

4 
Than hoạt tính 
khử mùi 

- Ấn độ 1980kg 

5 
Đường ống thoát 

khí 

Vật liệu: tôn mạ kèm dày 2mm, 

rộng x cao = 0,8x0,4m 
Việt Nam 1 cái 

6 
Ống phóng 

không  

Cao 8,0m, kích thước DxR = 0,8 x 

0,8m., vật liệu: tôn mạ kẽm 
Việt Nam  

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

- Hiệu suất xử lý:  
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+ Hiệu xuất xử lý đạt khoảng 80 – 85%. 

+ Với việc đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại và sử dụng 
các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu sạch, do vậy các thành phần độc hại trong khí thải 
phát sinh là rất thấp, mức độ tác động đến môi trường không đáng kể. Bên cạnh đó, 
các biện pháp giảm thiểu đưa ra mang tính khả thi cao do đơn giản trong việc thực 
hiện, chi phí đầu tư thấp, giảm được chi phí sản xuất. Đảm bảo được hiệu quả xử lý 
các nguồn phát sinh so với quy chuẩn quy định. 

- Ngoài ra, để giảm thiểu tác động tiêu cực tới công nhân trực tiếp sản xuất, 

Công ty trang bị đầy đủ thiết bị, bảo hộ lao động cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của khí, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất tới sức khỏe con người. 

+ Tổ chức vệ sinh nhà xưởng theo quy định sản xuất với tần suất 02 lần/ngày. 

+ Vệ sinh máy móc, trang thiết bị sản xuất sau mỗi ca. 

+ Thường xuyên vệ sinh, thu dọn khu vực chứa rác đảm bảo sạch sẽ, không 

phát sinh mùi. 

b. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sấy 

- Chức năng: Xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn sấy 

- Công suất hệ thống xử lý: 25.000m3/h; 

- Công nghệ: Xử lý bằng phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính; 
- Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý: Nằm ngoài nhà xưởng tại phía Đông Dự án; 
- Sơ đồ công nghệ, quy trình xử lý, danh mục lắp đặt thiết bị, thông số kỹ thuật, 

đường ống thu gom của hệ thống xử lý khí tương tự giống như hệ thống xử lý khí thải 

tại công đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm. 

c. Hệ thống xử lý khí thải hơi hữu cơ phát sinh tại khu vực phun sơn  
- Chức năng: Xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn  
- Công suất hệ thống xử lý: 32.000m3/h; 

- Công nghệ: Xử lý bằng màng nước và hấp phụ bằng than hoạt tính; 
- Vị trí hệ thống xử lý: Nằm bên ngoài nhà xưởng đặt tại phía Đông dự án; 
- Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải phát sinh như sau: 
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Hình 3. 13: Hệ thống xử lý khí thải công đoạn phun sơn 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Quá trình phun sơn móng tay phát sinh một phần bụi sơn và hơi sơn phát tán ra 

không khí. Bụi sơn sẽ được xử lý bằng phun nước trong buồng phun. Lượng khí thải 

này sẽ được thu gom bằng chụp hút kích thước (D×B×H = 1,2m×0,8m×1m) ngay phía 

trên buồng sơn dẫn qua đường ống kích thước (rộng x cao = 0,8×0,4m) vào hệ thống 

xử lý đặt bên ngoài nhà xưởng.  

Trong không gian buồng phun có bố trí 2 giàn mũi phun để phun nước thành 

chùm hạt nhỏ ngược dòng khí thải. Lượng bụi sơn được giữ lại. Khí thải chứa hơi sơn 
được dẫn qua 2 lớp than hoạt tính có chiều dày khoảng 15cm/lớp. Khí đi qua than hoạt 

tính, các chất hữu cơ bị than hấp phụ và giữ lại. Khí sạch sau khi xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ sẽ dẫn qua ống thoát khí và thải ra môi 

Khí thải 

Hấp thụ 

Dập bụi sơn 

Quạt hút 

Hấp phụ (than hoạt tính) 

Quạt hút 

Ống thoát khí có sàn thao 
tác và lỗ thăm quan trắc 

Nước 

Môi trường 
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trường ống phóng không cao 11m, kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. 

Lượng cặn sơn sau xử lý được thu gom, xử lý như đối với CTNH. 

Tần suất thay than hoạt tính: 6-9 tháng/lần. Khối lượng than hoạt tính sử dụng 
khoảng 3.500 kg/lần 

Hiệu suất xử lý: khoảng  90 – 95%. 

- Danh mục máy móc lắp đặt, thông số kỹ thuật 

Bảng 3. 5: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải sơn 

pTT Bộ phận Kích thước/Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Khối lượng 

1.  Chụp hút 
Vật liệu tôn mạ kẽm. Kích thước 

(D×B×H = 1,2m×0,8m×1m) 
Việt Nam 2 cái 

2.  
Đường ống thu 

gom khí 

Vật liệu tôn mạ kẽm, dày 2mm. 

Kích thước rộng x cao = 0,8 

m×0,4m 

Việt Nam 1 cái 

3.  
Quạt ly tâm 

gián tiếp 

Hiệu suất hút: Q= 32,000m3/h 

Áp suất: P = 3000 Pa; Công suất 
định mức: P =37.5 Kw; Độ kín:  IP 
55; Điện áp:3P/380V 

Tần số chính: 50Hz; Fan: Model: 
No-8(4-72), 

Việt Nam 1 cái 

4.  
Tháp lọc khí 

D1800 

Gồm bể chứa nước tuần hoàn 2 
giàn phun dung dịch để rửa khí 2 
lớp đệm, 4 cửa thăm, 2 cửa lấy mẫu 
khí cầu thang và sàn thao tác lấy 
mẫu khí. Cảm biến đo mực nước. 

Việt Nam 1 bộ 

5.  
Tháp hấp thụ 
than hoạt tính 

Bao gồm 2 cửa thay lọc, cửa thăm, 
2 tầng than hoạt tính lọc khí miệng 
kết nối đường ống, miệng kết nối 
quạt hút. Cầu thang và sàn thao tác 
lấy mẫu khí. 

Việt Nam 1 bộ 

6.  
Than hoạt tính 

khử mùi 
- India 3.500kg 

7.  
Bơm dung dịch 

tuần hoàn 

Động cơ 3kW và đường ống nước 
PVC 

Model: SWO-320T;  

Taiwan 1 bộ 

8.  
Tủ điện điều 

khiển quạt hút 
Biến tần INVT 37kW điều khiển 
quạt hút tổng Bảo vệ mất pha, Đèn 

Việt Nam 1 bộ 
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pTT Bộ phận Kích thước/Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Khối lượng 

37kW và bơm 
nước tuần hoàn 

báo pha đỏ vàng xanh Dùng cho 
tháp lọc 

9.  Ống thoát khí 
Vật liệu: tôn mạ kèm dày 2mm, 

DxR = 0,8 x 0,8m, cao 11m 
Việt Nam 1 cái 

 (Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

  

Hình 3. 14: Các hệ thống xử lý khí thải nhà máy 

 

Hình 3. 15: Vị trí hệ thống xử lý khí thải của nhà máy 

2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Để cải thiện điều kiện môi trường làm việc, Công ty đã bố trí hợp lý các bộ 

Hệ thống xử 
lý khí công 

đoạn phun sơn 

Hệ thống xử lý 
khí công đoạn 

in, dập ép 

 

Hệ thống xử 
lý khí công 
đoạn sấy 

 

Vị trí đặt 3 
HTXL khí thải 
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phận quạt thông gió. Nhà xưởng được bố trí thông thoáng với điều kiện tự nhiên hợp 

lý nhất. 

- Khu vực nhà ăn: 
Bố trí hệ thống chụp hút có kích thước (DxR = 2,5x 1m) được bố trí tại tầng 02 

khu vực nhà ăn. Mùi khí thải từ chụp hút được thu gom về hệ thống dẫn khí thải theo 

đường ống dẫn và thoát ra theo đường ống dẫn khí cao 0,7m. 

 
Hình 3.16: Hệ thống xử lý mùi tại khu vực nhà ăn 

- Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên: 

+ Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương pháp lợi dụng sự chênh lệch về 

nhiệt độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng bằng cách bố trí các 

cửa sổ, cửa thông gió xung quanh nhà xưởng; 

+ Nhà xưởng của Công ty được thiết kế cao ráo, thông thoáng, sử dụng vật liệu 

chống nóng, đảm bảo khả năng thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp; 

+ Các khu vực có nguồn nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng 

nhằm giảm nhiệt môi trường lao động;  

+ Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí cho khu vực có nhiệt độ 

cao. Trong xưởng sản xuất, không khí được trao đổi liên tục nhờ hệ thống quạt hút gió; 

+ Bố trí các khoảng trống thích hợp trong và ngoài xưởng để tận dụng gió tự 

Chụp hút mùi 
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nhiên điều hòa không khí, giảm ô nhiễm không khí cục bộ; 

+ Phân chia các khu vực sản xuất theo từng đặc trưng của từng công đoạn sản xuất. 

- Thông gió cưỡng bức (sử dụng quạt hút): 

Sử dụng quạt công nghiệp có công suất lớn tại nhà xưởng sản xuất để làm mát 

cho công nhân lao động trong nhà xưởng và có tác dụng thông gió, thông thoáng nhà 

xưởng. Hiện tại, công ty sử dụng 18 quạt công nghiệp cho nhà xưởng công suất 

20.000m3/h. Không khí trong nhà xưởng nhờ có hệ thống quạt sẽ được đẩy ra ngoài 

theo các hướng thông gió tại các quạt thông gió, khe hở tầng áp mái và hệ thống các 

cửa ra vào của công ty theo chiều gió, đồng thời hút không khí từ bên ngoài vào cũng 
qua các hệ thống cửa làm mát cho môi trường không khí bên trong nhà xưởng được 

luân chuyển và thông thoáng liên tục. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Chức năng: Lưu giữ CTR công nghiệp thông thường 

- Thông số kỹ thuật: Kho chứa chất thải có diện tích 203m2 (kích thước kho: 

D×B×H = 13,5m×15m×4m) đặt tại khu vực Đông Bắc dự án; 

- Kết cấu kho: Tường bao quanh xây bằng gạch, có mái che kín, bố trí cửa 

khóa, cửa gắn biển tên, nền kho bằng bê tông được đánh bóng thủ công. Được quản lý 

theo đúng Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Chất thải rắn phát sinh: bao bì, bìa caton, giấy in, dây đai buộc nguyên liệu, 

sản phẩm lỗi hỏng....; Khối lượng phát sinh 35kg/ngày; 

- Phương pháp thu gom: Phân loại chất thải rắn thông thường tại nguồn, lưu giữ 

đảm bảo, không làm phát tán bụi, rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường; 

- Bùn thải:  

+ Nạo vét hố ga thoát nước mưa xung quanh dự án tần suất 3 tháng/lần. 

+ Hút bể phốt 6 tháng 1 lần. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị & công nghiệp 

11 – Unrenco 11 để thu gom và xử lý toàn bộ chất thải rắn phát sinh này theo quy định 

pháp luật. Tần suất thu gom 3 – 5 ngày/lần. 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường được đính 
kèm phụ lục báo cáo). 

3.2. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 
- Chức năng: Lưu giữ chất thải sinh hoạt 
- Thông số kỹ thuật: Kho chứa chất thải có diện tích 101m2 (kích thước kho 

D×B×H = 6,7m×15m×4m)  

- Vị trí kho: tại khu vực Đông Bắc dự án;  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Pretty Vina 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam 56 
 

- Kết cấu kho: tường bao quanh xây bằng gạch, có mái che kín, bố trí cửa khóa, 

cửa gắn biển tên, nền kho bằng bê tông được đánh bóng thủ công. Được quản lý theo 

đúng Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022.  

- Chất thải phát sinh: Thức ăn thừa, túi nilon đựng thực phẩm,... Khối lượng 

phát sinh 372kg/ngày; 

- Phương pháp thu gom: Phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ tại nguồn, lưu giữ đảm 

bảo. Bố trí khoảng 20 thùng chứa 20 lít đặt tại khu vực văn phòng, nhà ăn. 2 xe đẩy 

chuyên dụng 500l đặt trong nhà kho chứa rác thải sinh hoạt có dãn nhãn loại chất thải; 

- Chủ dự án ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị & công nghiệp 

11 – Unrenco 11 để thu gom và xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh này theo 

quy định pháp luật. Tần suất thu gom 3 – 5 ngày/lần. 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt được đính kèm phụ lục báo cáo). 

3.3. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 
- Chức năng: Lưu giữ CTNH phát sinh 

- Thông số kỹ thuật: khu lưu chứa diện tích 101m2 (kích thước kho D×B×H = 

6,7m×15m×4m) 

- Vị trí kho: Phía Đông Bắc nhà máy 

- Kết cấu kho: tường bao quanh xây bằng gạch, có mái che kín, bố trí cửa khóa, 

cửa gắn biển tên và biển cảnh báo, gờ chống tràn ngoài cửa cao 0,2m, xung quanh có 

rãnh và hố thu chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp rò rỉ xảy ra sự cố (kích 

thước rãnh thu R×H = 0,2m×0,1m, kích thước hố thu D×R×H = 0,7×0,5×0,5m), nền 

kho bằng bê tông được đánh bóng thủ công; 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH kín, không bị thẩm thấu và tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

+ Có thiết bị bình cứu hỏa, nội quy, tiêu lệnh PCCC, theo quy định của pháp 

luật về phòng cháy chữa cháy thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về 

chất thải nguy hại  

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa. 

+ Có vật liệu hấp thụ như cát khô và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi 
vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

- Phương pháp thu gom: 
+ Kho chứa CTNH gồm 12 thùng chứa rác thải nguy hại, trong đó: 7 thùng 100 

lít đựng bóng đèn huỳnh quang, vỏ can nhựa dính dầu dung môi hóa chất thải, than 

hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; 3 thùng 50 lít, 2 thùng 500 lít đựng 

nước thải xử lý khí phòng sơn, các thùng chứa có nắp đậy kín không rò rỉ, không phát 

tán ra môi trường và ghi nhãn mác dán trên lắp thùng theo 12 danh mục phát sinh chất 
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thải nguy hại thường xuyên. 

- Dự báo hành phần khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

Bảng 3. 6: Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Loại CTNH 

Trạng thái 

tồn tại (rắn, 

lỏng, bùn) 

Mã chất 

thải nguy 

hại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 16 01 06 0,8 10 

2 
Dầu động cơ hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 01 66,7 800 

3 
Giẻ lau dính dầu, găng 
tay đã qua sử dụng 

Rắn 18 02 01 33 400 

4 
Dầu thuỷ lực tổng hợp 

thải 
Lỏng 17 01 06 33 400 

5 Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 0,3 4 

6 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa chứa thành phần 

nguy hại  

Rắn 18 01 03 11,7 140 

7 Hộp chứa mực in  Rắn 08 02 04 1,67 20 

8 

Các loại chất thải khác 

có thành phần nguy hại 

hữu cơ (than hoạt 

tính,…) 

Rắn 19 12 02 20 240 

9 
Nước thải có chứa 

thành phần nguy hại 
Lỏng  19 10 01 500 6.000 

10 Cặn sơn thải Rắn 08 01 01 30 360 

Tổng   697,17 8.374 

- Chủ dự án đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị & 

Công nghiệp 11 – Unrenco 11 (Đơn vị đủ chức năng để thu gom, xử lý chất thải nguy 

hại) để thu gom và xử lý toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh này theo quy định pháp 

luật. (Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại được đính kèm phụ lục báo 

cáo). 
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Hình 3. 7: Các kho chứa rác thải nhà máy 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt. Tần suất 3 tháng/lần; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao như kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 
tai… cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn; 

- Bố trí thời gian nhập nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những 

thời điểm có nhiều công nhân hoạt động; 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao 

động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao; 

- Đối với người lao động tại khu vực có độ ồn cao phải được trang bị các thiết 

bị giảm âm chống tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải; 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; 

- Sử dụng các loại máy móc hiện đại ít gây ra tiếng ồn lớn; 

- Lắp đặt hệ thống giảm thanh cho các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn; 

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà máy. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bể tách mỡ 

- Dầu mỡ được định kỳ thu gom 2 lần/ tuần đưa vào kho chứa chất thải nguy hại; 

- Đình kỳ 3 tháng/lần hút cặn lắng bể tách mỡ; 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bể tự hoại 

- Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 
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công trình;  

- Thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 tháng/lần. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 

nước thải tập trung  

- Phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất 
+ Các loại hóa chất được vận chuyển đến các hệ thống xử lý nước thải tập trung 

bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. Hóa chất được lưu giữ 

thích hợp trong nhà kho; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất; 

+ Tất cả công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đều 

được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; 

+ Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân 

như khẩu trang, kính, găng tay…Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt, oxy 

già, băng keo cá nhân, gạc,… được đặt tại tủ thuốc y tế. 

- Phòng ngừa sự cố hiệu suất xử lý không đạt: 
+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

hệ thống xử lý nước thải; 

+ Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý; 

+ Có kế hoạch và sổ theo dõi kiểm tra quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị 
hằng tuần, ghi lại các thiết bị cần sửa chữa hay dự phòng thay mới; 

+ Trang bị một số thiết bị chủ yếu có nguy cơ bị mài mòn, thường xuyên hư 
hỏng do trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Do đó các thiết bị hỏng sẽ 

được thay thế kịp thời khi phát hiện hỏng hóc; 

+ Các sự cố phát sinh ngoài khả năng của nhân viên vận hành thì báo ngay cho 

đơn vị xây dựng hệ thống xử lý tiến hành sửa chữa kịp thời; 

+ Khi có sự cố Chủ dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa 
hệ thống đi vào hoạt động trở lại; 

+ Trong trường hợp sự cố hệ thống, Nhà máy sẽ dừng hoạt động để tiến hành 

để khắc phục sự cố. 

+ Lập sổ ghi chép nhật ký hóa chất sử dụng. 

(Quy mô, công suất, quy trình vận hành, thông số kỹ thuật cơ bản công trình 

được trình bày tại mục 1.3 chương III của báo cáo). 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý khí thải 

+ Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của 
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các thiết bị thu gom, xử lý và phát tán bụi từ các hệ thống xử lý; 
+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép 

bọc ống, van điều khiển, quạt hút… Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.   
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động để 

có biện pháp khắc phục kịp thời; 
+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 
+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 
+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng khí thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý; 

 

Hình 3. 18: Quy trình ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

6.5.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Nhà máy đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Hà Nam chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về PCCC theo Quyết định số 461/NT-PCCC ngày 24/2/2022. 

- Danh mục thiết bị, phục vụ cho PCCC của nhà máy như sau: 
Bảng 3. 7: Danh mục thiết bị, phục vụ cho PCCC của nhà máy 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

I Hệ thống báo cháy tự động 

Không thể khắc phục Có thể khắc phục 

Rò rỉ khí thải 

Thông báo cho quản lý dừng hoạt 
động sản xuất 

Thông báo dừng sản xuất 

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn  Xử lý hệ thống hư hỏng 

Dừng hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Cho hệ thống khí thải hoạt 
động trở lại 
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1 Đầu báo khói quang điện Chiếc 25 

2 Đầu báo cháy nhiệt gia tăng Chiếc 06 

3 Chuông đèn báo cháy Chiếc 06 

4 Nút ấn báo cháy Chiếc 03 

5 Điện trở cuối kênh Chiếc 03 

6 Hộp kỹ thuật số đấu dây Chiếc 01 

II Hệ thống chữa cháy tự động 

1 Đầu phun sprinkler Bộ 68 

2 Bình chữa cháy di động Chiếc 24 

3 Nội quy tiêu lệnh chữa cháy Bảng 12 

4 Hộp tiếp nước chữa cháy Chiếc 02 

5 Hộp hỏng nước chữa cháy Hộp 07 

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina) 

 

 

  

Bể chứa nước 
PCCC 
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Hình 3. 19: Hệ thống PCCC của nhà máy 

- Nhà máy xây dựng bể chứa nước PCCC dung tích 850m3 (Kích thước D×B×H 

= 40m×15m×1,4m) đặt ngầm khu vực nhà rác phía Đông Bắc dự án. 

- Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy, đội phòng cháy và chữa 

cháy tại cơ sở theo Quyết định số 142/QĐ-PTV-PCCC ngày 14/2/2022.  

6.5.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình nhà máy đi vào hoạt động 

Công ty thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

cho công nhân như: khẩu trang, nút bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết, được đặt trong khu vực làm việc của 

công nhân và phòng bảo vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo 

quy định tại các Điều 76, 78 của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định, kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất 

cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 
+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị 
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- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 
- Lập phương án phù hợp khi có sự cố tai nạn xảy ra, thực hiện diễn tập và bồi 

dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách 1 năm/lần. 

6.5.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

a. Các biện pháp phòng ngừa 

- Chọn những nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo; 

- Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12 

ngày 17/06/2010; 

 - Công ty sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an 

toàn theo quy định của pháp luật; 

- Đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị 
nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật; 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an 

toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; 

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm khi mua 

được chọn những loại tươi, ngon và được cung cấp từ những địa chỉ an toàn, có chất 

lượng, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến đảm 

bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên nhà bếp sẽ luôn được trang bị 
đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các lớp 

nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

b.  Biện pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm:  

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với 

bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, 

buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công 

ty khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân; 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời; 

+ Đối với các bệnh nhân còn lại, tổ chức điều trị tại bệnh viện dã chiến của 

công ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 
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6.5.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 
- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị 
bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. 

- Kho hóa chất sẽ được xây dựng theo TCVN 5507-2002; 

6.5.5. Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh 

Để đảm bảo công tác y tế tại khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện như sau: 
- Phối hợp với trạm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, và các 

cơ sở y tế gần nhất trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. 

- Thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên, phổ biến kiến thức 

cho khách tới Nhà máy, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 

tuyên truyền, nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân, tránh các nguồn lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng. 

7. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với Quyết định thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 8: Các nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với Quyết định thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường số 33/QĐ-BQLCKCN ngày 06/04/2021 của 

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam 

TT Hạng mục công trình 

Quy mô, công suất theo 

ĐTM được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

I Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ - Diện tích: 75m2 - Diện tích 50m2 

II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung  

- 01 HTXL nước thải tập 

trung, công suất thiết kế 

50 m3/ngày.đêm. 
 - Công nghệ xử lý:  

Bể gom → Bể điều hòa → 

Bể hiếu khí → Bể thiếu 

- 01 HTXL nước thải tập 

trung, công suất thiết kế 

50 m3/ngày.đêm. 
- Công nghệ xử lý: 

Bể gom → Bể điều hòa → 

Bể thiếu khí → Bể hiếu 
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TT Hạng mục công trình 

Quy mô, công suất theo 

ĐTM được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

khí → Bể hiếu khí → Bể 

lắng → Bể khử trùng. 

khí → Bể lắng → Bể khử 

trùng. 

2 
Hệ thống xử lý bụi và khí 

thải tại công sấy 

Chưa được đề xuất trong 

ĐTM 

1 hệ thống xử lý công suất 

25.000m3/h Công nghệ xử 

lý hấp phụ bằng than hoạt 

tính: Khí thải → Chụp hút → Ống dẫn khí → Quạt 

hút → Than hoạt tính → 

Ống thoát khí. 

3 Kho lưu chứa nguy hại 135 101 

4 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 
135 101 

5 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

sản xuất 
135 203 

IV Chương trình giám sát môi trường 

1 
Giám sát chất lượng không 

khí 

- Giám sát tại 4 vị trí 
+ Khu vực đúc 

+ Khu vực sơn 

+ Khu vực hàn 

+ Khu vực in 

- Tần suất: 6 tháng/lần 

Xin bỏ thực hiện quan trắc 

môi trường không khí tại 

các vị trí này 

2 
Giám sát chất lượng nước 

thải 

- Vị trí giám sát: Nước 

thải trước và sau xử lý 

- Xin bỏ giám sát chất 

lượng nước thải trước xử 

lý 

(Nguồn: Công ty TNHH Pretty Vina, 2022) 

• Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi những nội dung so 

với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

a. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ AO được ứng dụng rộng rãi để xử 

lý nước thải sinh hoạt với ưu điểm: 

- Chi phí đầu tư thấp 

- Thuận lợi cho quá trình bảo trì, bảo dưỡng 

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT. 

Do vậy, công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy hoàn toàn đáp ứng được quy 
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chuẩn cho phép về môi trường. 

b. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

Nhà máy bố trí thêm 01 hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn sấy, khí thải phát 

sinh từ máy sấy được thu gom về đường ống D150 có chiều dài L= 2,5m. Dòng khí 

được quạt ly tâm cao áp hút đưa vào ống dẫn khí chung (DxRxC =  26m x 0,5 x 0,4m) 

về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Tại đây, các hợp chất VOC, mùi được giữ lại trên 

vật liệu hấp phụ, dòng khí sạch được quạt hút ly tâm cao áp dẫn qua ống thoát khí ra 

ngoài môi trường qua ống khói phóng không có chiều cao 8,0m, vật liệu tôn mạ kẽm 

dày 2mm; kích thước DxR = 0,8 x 0,8m. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ (cột B, hệ số Kp = 0,9; Kf = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi 

thải ra ngoài môi trường. Tác động được đánh giá không đáng kể. 

 c. Đối với  kho  lưu chứa chất thải  

Việc  thay đổi  diện tích các kho lưu chứa chất thải đảm bảo với khả năng lưu 
chứa chất thải theo hình hình sản xuất thực tế của nhà máy. Do vậy, tác động từ nội 

dung này được đánh giá là không đáng kể. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động nhà bếp; nhà vệ sinh, lavabo, lau 

sàn,... 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 50m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống XLNT tập trung nhà máy 

công suất 50m3/ngày.đêm ra hệ thống thoát nước chung của KCN Hòa Mạc; 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 4. 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 
Quy chuẩn đối nôi của  

KCN Hòa Mạc 

1 Lưu lượng m3/ngày.đêm 50 

2 pH - 5,5-9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 50 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

5 

Tổng các chất hoạt động 
bề mặt 

mg/l 10 

6 Tổng nito mg/l 20 

7 Sunfua mg/l 0,2 

8 Amoni (theo N) mg/l 5 

9 Tổng Photpho (theo P) mg/l 4 

10 Coliform Vi khuẩn/100ml 3.000 

(Nguồn: Phụ lục Hợp đồng thu gom và xử lý nước thải số 31/HĐKT/KCN-HM 

ngày 06/12/2021) 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Phía Tây giáp cổng bảo vệ của dự án, tại hố ga thoát nước 

GH8 của KCN nằm trên vỉa hè đường D2, cách cột mộc D-18 là 22,5m (Theo biên bản 

thỏa thuận đấu nối hạ tầng KCN Hòa Mạc ngày 06/12/2021 của Công ty TNHH quản 

lý khai thác KCN Hòa Mạc và Công ty TNHH Pretty Vina); 

+ Tọa độ điểm xả: X = 2284671; Y = 604008; 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy; 

+ Chế độ xả: Liên tục; 

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của KCN Hòa Mạc. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn 01: Khí thải phát sinh tại công đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm  

+ Nguồn 02: Khí thải phát sinh tại công đoạn sấy  

+ Nguồn 03: Khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 
+ Khí thải phát sinh tại công đoạn in,dập ép tạo hình sản phẩm với tổng lưu 

lượng: 25.000m3/h; 

+ Khí thải phát sinh tại công đoạn sấy: 25.000m3/h; 

+ Khí thải phát sinh tại công đoạn phun sơn lưu lượng: 30.000m3/h; 

- Dòng khí thải: 03 dòng khí thải sau khi được xử lý thoát ra bởi 3 ống thoát khí 

phát sinh từ công đoạn in, dập ép tạo hình sản phẩm; công đoạn phun sơn và công đoạn 

sấy. 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải: Phía Đông khu đất thực hiện dự án.  

+ Tọa độ điểm xả khí thải:  

* Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí công đoạn in và dập ép tạo hình sản 

phẩm (X1 = 2284613; Y1 = 604167);  

+ Phương thức xả thải: liên tục 

* Tọa độ ống thoát khí của hệ thống xử lý công đoạn sấy (X2 = 2284621; Y2 = 

604167);  

+ Phương thức xả thải: liên tục 

* Tọa độ ống thoát khí của hệ thống xử lý khí công đoạn phun sơn (X3 = 
2284629; Y3 = 604167). 

+ Phương thức xả thải: liên tục 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 4. 2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng - 

2 Ethyl acetate 1400 

3 n-butanol 360 

4 Cyclohexanon 400 

5 Toluen 750 

Ghi chú:  

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực in, dập ép 

+ Tiếng ồn, độ rung từ khu vực phun sơn 

+ Tiếng ồn, độ rung từ khu vực sấy, đính đá sản phẩm 

+ Tiếng ồn, rung từ máy phát điện dự phòng 

- Vị trí giám sát: Cổng vào Nhà máy 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 4. 3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn 70 dBA - 

2 Độ rung - 75dB 

Ghi chú:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Tên công trình hạng mục 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của nhà máy 
4/7/2022 4/10/2022 80% 

2 

01 Hệ thống xử lý khí thải tại 

công đoạn in, dập ép tạo hình 

sản phẩm 

4/7/2022 4/10/2022 80% 

3 
01 Hệ thống xử lý khí thải của 

công đoạn phun sơn 
4/7/2022 4/10/2022 80% 

4 
01 Hệ thống xử lý khí thải tại 

công đoạn sấy 

4/7/2022 4/10/2022 80% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 5. 2: Kế hoạch quan trắc các công trình xử lý chất thải của nhà máy 

TT 
Vị trí giám 

sát 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

A QUAN TRẮC TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH HIỆU SUẤT 

I Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày.đêm 

1 
Nước thải tại 

bể thu gom 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, tổng chác 

chất hoạt động bề mặt, 

tổng Nito,  sunfua,  

Amoni, tổng Photpho, 

Coliform. 

 

Lấy mẫu tổ hợp 

trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Lần 1: ngày 4/7/2022 

Lần 2: ngày 19/7/2022 

Lần 3: ngày 3/8/2022 

Lần 4: ngày 18/8/2022 

Lần 5: ngày 3/9/2022 

Giá trị giới hạn 

của KCN Hòa 

Mạc 

2 

Hố ga sau 

HTXL nước 

thải trước khi 

đấu nối với hệ 

thống thoát 

nước của KCN 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, tổng chác 

chất hoạt động bề mặt, 

tổng Nito,  sunfua,  

Amoni, tổng Photpho, 

Coliform. 
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TT 
Vị trí giám 

sát 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

II Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn phun sơn 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, Ethyl 

acetate, n-butanol. 

Lấy mẫu tổ hợp 

trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Lần 1: ngày 4/7/2022 

Lần 2: ngày 19/7/2022 

Lần 3: ngày 3/8/2022 

Lần 4: ngày 18/8/2022 

Lần 5: ngày 3/9/2022 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

III Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn in và dập, ép tạo hình sản phẩm 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, 

Cyclohexanone, 

Toluene, Ethyl axetat 

Lấy mẫu tổ hợp trong 

giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

Lần 1: ngày 4/7/2022 

Lần 2: ngày 19/7/2022 

Lần 3: ngày 3/8/2022 

Lần 4: ngày 18/8/2022 

Lần 5: ngày 3/9/2022 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

IV Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn sấy 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, 

Cyclohexanone, 

Toluene, Ethyl axetat, 

n-butanol,  phenol, 

metanol. 

Lấy mẫu tổ hợp 

trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Lần 1: ngày 4/7/2022 

Lần 2: ngày 19/7/2022 

Lần 3: ngày 3/8/2022 

Lần 4: ngày 18/8/2022 

Lần 5: ngày 3/9/2022 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

B QUAN TRẮC MẪU TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH 

I Giám sát chất lượng nước thải của HTXLNT tập trung công suất 50m3/ngày.đêm 

1 
Nước thải 

trước khi xử lý 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, tổng chác 

chất hoạt động bề mặt, 

tổng Nito,  sunfua,  

Amoni, tổng Photpho, 

Coliform. 

Lấy mẫu đơn trong 
giai đoạn vận hành 

ổn định 1 lần: ngày 

5/9/2022 

Giá trị giới hạn 

của KCN Hòa 

Mạc 
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- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty cổ phần Môi trường Đại Nam. 

Công ty cổ phần Môi trường Đại Nam đã có: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 288 ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Về việc chứng nhận đắng ký hoạt động 

thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

TT 
Vị trí giám 

sát 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

2 

Hố ga sau 

HTXL nước 

thải trước khi 

đấu nối với hệ 

thống thoát 

nước của KCN 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, tổng chác 

chất hoạt động bề mặt, 

tổng Nito,  sunfua,  

Amoni, tổng Photpho, 

Coliform.. 

Lấy mẫu đơn trong 
giai đoạn vận hành 

ổn định: 1 ngày/lần 

trong 7 ngày liên tiếp 

từ 5/9/2022 đến 

11/9/2022. 

Giá trị giới hạn 

của KCN Hòa 

Mạc 

II Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn phun sơn 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, Ethyl 

acetate, n-butanol. 

Lấy mẫu đơn trong 
giai đoạn vận hành ổn 

định: 01 ngày/lần 

trong 7 ngày liên tiếp 

từ ngày 5/9/2022 đến 

11/9/2022. 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

III 
Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn in và dập, ép tạo hình sản 

phẩm 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, 

Cyclohexanone, 

Toluene, Ethyl axetat 

Lấy mẫu đơn trong 
giai đoạn vận hành ổn 

định: 01 ngày/lần 

trong 7 ngày liên tiếp 

từ ngày 5/9/2022 đến 

11/9/2022. 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 

IV Giám sát khí thải tại HTXL khí của công đoạn sấy 

1 

Khí thải tại 

ống thoát khí 

sau xử lý 

Lưu lượng, 

Cyclohexanone, 

Toluene, Ethyl axetat, 

n-butanol, phenol, 

metanol 

Lấy mẫu đơn trong 
giai đoạn vận hành 

ổn định: 01 ngày/lần 

trong 7 ngày liên 

tiếp từ ngày 

5/9/2022 đến 

11/9/2022. 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

và QCVN 

20:2009/BTNMT 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Nước thải 

- Vị trí: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

50m3/ngày.đêm 

-  Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, tổng chác chất hoạt động bề 

mặt, tổng Nito, sunfua,  Amoni, tổng Photpho, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Theo biên bản thỏa thuận đấu nối của KCN Hoà Mạc 

b. Khí thải 

Vị trí: 03 vị trí: 
- OK1: Ống thoát khí thải sau xử lý của công đoạn phun sơn 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl acetate, n-butanol. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- OK2: Ống thoát khí thải sau xử lý của công đoạn sấy 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Cyclohexanon, Toluen, Ethyl axetat, n-

butanol, phenol, metanol. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- OK3: Ống thoát khí thải sau xử lý của công đoạn in và dập ép tạo hình sản 

phẩm 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Cyclohexanon, Toluen, Ethyl axetat 

+  Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

2.2. Chương trình quan trắc tự động  chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước 

thải, khí thải theo Khoản 2, Điều 97 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Nhân công lấy mẫu: 200.000đ/công × 2 công × 4 lần/năm = 1.600.000đ/năm. 
- Chi phí xe chuyên chở nhân công, thiết bị và mẫu: 2.000.000đồng × 4 lần/năm 

= 8.000.000 đồng/năm. 
- Chi phí phân tích mẫu một năm: Theo đơn giá của Quyết định số 

62/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban 

hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Tổng hợp kinh phí thực hiện quan trắc môi trường tại Dự án như sau: 
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Bảng 5. 3: Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

TT Mẫu phân tích Số lượng Đơn giá Chi phí/ năm 

1 Nước thải 
1 vị trí x 4 

đợt 
12.500.000 50.000.000 

2 Khí thải 6 x 4 đợt 4.800.000 19.200.000 

3 Chi phí nhân công lấy mẫu 
2 người x 4 

lần/năm 
200.000 1.600.000 

4 
Chi phí phương tiện lấy 
mẫu 

4 lẫn năm 2.0000.000 8.000.000 

Tổng 78.800.000 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Pretty Vina bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

 Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

 - Quy chuẩn đấu nối nước thải của KCN Hoà Mạc theo Biên bản thỏa thuận 

đấu nối hạ tầng KCN Hòa Mạc ngày 06/12/2021 của Công ty TNHH quản lý khai thác 

KCN Hòa Mạc và Công ty TNHH Pretty Vina  

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Pretty Vina 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam 76 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải. 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án. 

 

 

 



SO KE HOACH VA DAU TIJ CONG HOA XA HOI CHIT NGHIA VIET NAM

T1NH HA NAM DQc l{p - Tg'do - H4nh phr:ic

PHONG DANG KV KINH DOANH

GTAY CHUNG NHAN DANG KV DOANH NGHIEP

CONC TY TRACH NHIEM HI,TU HAN MQT THANH VINN

Mi s6 doanh nghigp: 0700787833

Ddng tcj, tin diu: ngdy 17 thang 03 ndm 2017

Ddng lq thay doi tan th[r. ]. ngdy 23 thdng 09 ndm 2020

l. TOn cdng ty
^ ,; , ! -:

T6n c6ng ty vi6t bang ti€ng Vi6t: CONG TY TNHH PRETTY VINA

T€n c6ng ty vi6t bing ti6ng nu6c ngodi: PRETTY VINA COMPANY LIMITED
Tdn c6ng ty vi6t tit: PRETTY VINA CO., LTD '
2. Dia chi trg sti'chfnh

Khu cong nghi2p Hda Mqc, Phu'dng Hda Mac, Thi xd Duy Ti€tt, Tinh Hd Nam, Vi€t
N ct ttt

Di6n thoai: Fax:
Email: Website:

3. Viin tli6u 16 6.644.400.000 ddng.

Bang chir. Sdu ty sdt,t n"drn b6n mu'oi b6n tu€u b6n trdm nghin ding

Tuo'ng ductng v6'i. hai trdm chin muoi b6n nghin D6 la M!
4. Th6ng tin vi chti so'hfi'u

flo vd t6n: MANZIONE JOHN JOSEPH Gifitinh Nam

Sinh ngdy: 07/06/197 1 D6n t6c: Qu6c tich:M!
.i .

Lorri gidy to ch[r'ng thuc cA nhan: Ho chieu nroc ngodi

56 gidy chiLng thuc c6 nhdn: 566565898
i ;-

Ngdy cAp: 25/02/20l9 Noi cdp: 86 Ngoai giao Hoa K)
Noi clang k! h6 khAu thuong tru: 265 Ocean Ayenue, Istip, NY I 1742, M,
Ch6 o hi6n tai: Khdch sctn Vinp.earl Condotel Phil Li, sii 60, dudng Bi€n Hda,
Phtrd'ng Minh Khai, Thdnlt plto Phu Ly, Ttnh Ha Nam, Vi€t Nam

5. Ngu'd'i tlai di€n theo phrip luft cria c6ng ty



* He vd t6n: MANZIONE JOHN JOSEPH

-1.Chrlrc danh: Tdng gi6m d6c

Sinh ngdy: 07/06/1971 Ddn tQc: Qudc t!ch:
.i .,

Lo4i giAy tcr chung thuc c6 nhdn: HQ chi€u nudc ngodi

S0 giAy chring thuc c6 nhdn: 566565898

Ngdy c6p: 25/02/2019 Noi cAp: BQ Ngoqi giao Hoa K)
Noi ddng kj h6 khAu thuong trf: 265 Ocean Avenue, Islip, NY I1742, M!
Ch5 6 hien @i: Khdch san Vinp.earl Condotel Phil t!, sii OO, dudng Bi€n Hda,

Phu'dng Minh Khai, Thdnh phd Phil Ly, Tinh Hd Nam, ViQt Nam

Gifitinh: Nam

M'

glqlL%k%#* gh

TRUONG PHONGT
4^CH v
$?--{
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LrBND riNH uA Nanr
BAN o,uAN r,.f cAc KcN

sti: 33 /eE - BeLCKCN

ceNG rtoa xA Hgr cH0 Ncnia vrpr NAM
Bg._t6p - fU 0": H4nh phric

Hd Nam, ngdy 06 thdng 4 ndm 2021

QUYET DINH

Yj::Tjy".:."j" :.""-g.""L 
gii iayd0ne m6i trulngdv 5n "Dt3 5n Nhi mdy Pretry vina" il. Adily;t#;r-.rr, vina

TRTIOI*G tsAN QUAN T,f CAC KIIU CONC NGHIFP TINH UA NAPT

do cdo ddnh gid !d: dlng m6i trudng dry dn ,,Dry 
dn Nhdduqc chlnh s*a, bd sung-gui kdm thJ rtan tan ia 06;;;

Xdt di nghi cila Trudng phdng eudn li M6i trudng,

QUYET D!NH:
Didu 1. Phc ouygl 

_nQi 
dung F,32 c6o g6nh gi6 tdcdOng m6i trudrng ds ern"Dr,r 6n Nhd m6y pretiy vina" (siu day g,i rd o"zocria c6ng ty TNHH prettv



f

vina tpi KCN Hda Mpc, TX. Duy.Ti€n, tinh Hd Nam, voi c6c nQi dung chinh
tpi Php lgc ban hdnh kdm theo Quytit dinh ndy.

Didu 2. Chndg 6n c6 tr6ch nhi6m:
1. Thpc hi6n nghiOm tfc ndi dung 86o c6o d6nh giit tilc dQng m6i trudrng

dE dugc ph6 duygt tai Di6u I Quytit dinh niy;
2. Trong qu6 trinh thgc hi6n ntiu dg 5n co nhfrng thay c16i so vdi 86o c6o

danh giStic ct0ng mdi trudrng c15 clugc phO duyQt, cht dg an phAi c6 Vdn b6n b6o
c6o vi chi dugc thUc hi6n nhfi'ng thay OOi sau khi c6 Vdn bin ch6p thupn ctra
Ban quan ly,cdc Khu c6ng nghiQp tinh Hd Nam;

3. Trong cdy xanh c6 chi6u cao, tdn rQng trong khu vgc thgc hiQn dg 6n
ilim b6o ty le theo quy hopch xdy dlmg dugc ph6 duyQt, gop phAn gi6m thi€u
hiOu ung nha kinh, giam thi€u 6 nhi6m bpi, nhiQt 49, iieng on,'eicu l,ou kt ong
khi vd tpo canh quan b6ng m6t;

4. L6tp vd gui K6 hopch vpn hdnh thri nghiQm cilc cdng lrinh xri ly chAt
thii cta du an cho co quan chuy6n m6n vd b6o vO m6i trucrn g 

"6p 
tinh noi thuc

o &inh gi6 t6c dQng mdi trucrng trudc ft
vdn hdnh thri nghiQm;

nhfln hodn thanh c6c c6ng trinh bdo vQ

j, chdtthii vd c6c c6ng trinh b6o vQ m6i
trudng kh6c) phuc v-u giai dopn vpn hAnh thuong mpi cria Ou ,in tru6c khi h6t
thdi gian vfn hinh thri nghiQq 30 ngdy theo quy dintr;

6. Tudn tht Th6ng tu sO 35/2,015/TT-BTNMT ngdy 30 thang 6 ndm z1rs
t*.P0 Tdi ngyy€n & M6i trucrng quy dinh vA bao vQ m6i truJng khu c6ng
nghiqp, khu chi5 x,r6t, khu cong nghe-cao vi c6c quy dinh ph6p tuaikhac tron!
qu6 trinh thgc hipn d1r 6n.

Didu 3. Quy6t dinh ph6. duyQt b6o c6o d6nh giS1dc ctqng m6i trudrng cria
dy 6n ld c6n cri d6 co quan nhd nudc c6 thAm quy€n tiem tra, thanh tra, gi6m s6t
vi€c thr,rc-hign c6c you cAu ve beo v6 m6i trudrng cfra dg dn.

Didu 4. Quvtit dinh niy c6 hiQu luc thi henh ke tt ngey k! /2*t
Noi nhQn: 

G BAN
- Cdng ty TNHH Preny Vina;
- UBND tinh HiNam;
- Ldnh tl4o Ban;

- Sd Tdi nguydn vd Mdi trudng Hi Nam;
- Phong TN&MT TX. Duy TiOn;
- Luu: VT, MT.



UBND TỈNH HÀ NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 

Số:           /QĐ - BQLCKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày          tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

dự án “Dự án Nhà máy Pretty Vina” của  Công ty TNHH Pretty Vina 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ 
môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND 
tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/01/2017, Văn bản số 
225/VPUB-TH ngày 28/02/2017 và Văn bản số 02/UBND-TH ngày 02/01/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường dự án “Dự án Nhà máy Pretty Vina” của  Công ty TNHH Pretty Vina tại 
KCN Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, họp ngày 08/3/2020 tại Ban quản lý các KCN 
tỉnh Hà Nam; 

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Dự án Nhà 
máy Pretty Vina” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Văn bản số 06/CV-

MT ngày 25/3/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Môi trường,  
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 
“Dự án Nhà máy Pretty Vina” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Pretty 
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Vina tại KCN Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với các nội dung chính 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 
1. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; 

2. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có Văn bản báo 
cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có Văn bản chấp thuận của 
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam; 

3. Trồng cây xanh có chiều cao, tán rộng trong khu vực thực hiện dự án 
đảm bảo tỷ lệ theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, góp phần giảm thiểu 
hiệu ứng nhà kính, giảm thiểu ô nhiễm bụi, nhiệt độ, tiếng ồn, điều hòa không 
khí và tạo cảnh quan bóng mát; 

4. Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 
thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực 
hiện dự án và cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít 
nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm; 

5. Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ 
môi trường (bao gồm các công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi 
trường khác) phục vụ giai đoạn vận hành thương mại của Dự án trước khi hết 
thời gian vận hành thử nghiệm 30 ngày theo quy định; 

6. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các quy định pháp luật khác trong 
quá trình thực hiện dự án. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát 

việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Pretty Vina; 

- UBND tỉnh Hà Nam;  
- Lãnh đạo Ban; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam; 
- Phòng TN&MT TX. Duy Tiên; 

- Lưu: VT, MT.  

  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Văn Kiên 

 



CONGANTINHHANAM G HOAXA HQI CHU N

PHoNG cAr\rr{ sAr pccc&cNcH DQc l$p - Tg do - H4nh phric

s5' tr50 /rD-PCCC . ri

GIAY CH{ING NHAN

THAM DUYE.T THIET r<N VN PHONG CHAY VA CHIIA CHAY

Cdn ca NShi dinh s6 136/2020/ND-CP ngdy 24/I I/2020 cfia Chinh phil quy dinh chi ti€t

thi hdnh mAt sii diiu vd biQn phdp thi hdnh cila Ludt Phdng chdy vd chfra chdy vd Luqt saa doi,
r : ,! :.)
bo sung mpt s6 di€u cila LuQt Phdng chdy vd chila chdy;

Xdt hO so vd vdn bdn di nshi thrim duyQt thi€t ke vi phdng chdy vd chiia chdy sd

05/202I ngdy 22 thdng 4 ndm 202I cila C6ng ty TNHH Pretty Vina

Ngudi dqi di€n theo phdp fuAt ld 6ng Manzione John Joseph, ch*c vu: T6ng gidm dtic.

PHONG CANH SAT PTTONG CHAY CHTTA CHAY VA CI'U NAN CT]'U HO

CH(NG NHAN

C6ng trinh: Nhi m6y Pretty Vina.

Dia itiOm xdy dpg: KCN Hda M4c, thi xd Duy Ti0n, tinh Hd Nam.

Chri t16u tu: C6ng ty TNHH Pretty Vina.

Don vi ttritit k6: Cdng ty c6 phAn TM vd dAu tu xdy dyng Poscom; C6ng ty cd phAn tu v6n

ttritit t<ti vd dich vp dAu tu x6y dung Sao ViQt.

Dd ilugc thAm duyQt vO phdng ch6y vd chfla ch6y c6c nQi dung sau: Mat bdng t6ng th€ vd

khoang c6ch an toan PCCC; ngdn ch6y, ch6ng ch6y lan; bflc chiu ltra; tOi va cdc di€u kiQn tho6t nqn;

giao th6ng phUc v.u chira ch6y; hQ ttr6ng b6o chhy t.u tlOng; hQ th6ng ddn chi6u sang sg cd vd chi ddn
,^..^

tho6t nan;hQ thdng cdp nudc chfla ch6y trong nhd, ngodi nhd; he thdng chf,a ch6y tg dQng Sprinkler; hQ

th6ng hrit kh6i;hQ th6ng ch6ng s6t; binh chta ch6y xilchtay cho cdng trinh.

Quy m6 c6ng trinh vd danh muc c6c tdi liQu, b6n ve dugc thAm duyQt thi6t tC v0 phdng

chSy vd chfia ch6y ghi tai trang 2.lA

Noi nhQn:

- C6ng ty TNHH Pretly Vina;

- Cuc C07 - BCA;
- Luu: D6i 1.

Hd Nam, ngdy 2? thdng 4 ndm 202I
G PHONG

Editf Pham Ki6n Cudng



euy vrO cONc rniNn vA olnH MVC rar r,rpu, gAx vE
oA otlqc rnAvr Duypryn pnoNc csAY vA cntln cnAv

(Kdm theo Giiiy.4rn7 nhQn thiim duyQt thrct k€ vi phdng chdy vd

chira chdy sr5 VfiD tn-PCCC ngdy 02I cila Phdng Cdnh sdt

PCCC&CNCH - C6ng an tinh Hd Nam)

TT
NQi dung GHI CHU

I QUY rvro CoNG TRiNH

Nhd xucrng * vdn phdng, 02 tdng, diQn tich: 9.650 mzltdng;

Nhdr dn, 02 tdng, diQn tich 672 m2liing; nhd xe 02 tdng, diQn

tich750 m2ftengvd cdc hang mpc phr,r trg khSc

II DANH MUC TAr LrEU, sAN VE

1

B6n v€ thi c6ng phdn ki6n truc: GE-01 d6n GE-06; 4.1-01

d5n 4.1-18; A.2-0t dtin A.2-09; 4.3-01; A.3-02; 4.3-03;

4..6.8.9-01 d6n A.6.8.9-04.

2

Bin vE thi c6ng PCCC: MP-01; FA-01

d6n FF-21; EE-01 d€n EE-06; DH-01 d6n

sM-09.

d6n FA-10; FF-01

DH-04; SM-01 d6n

3 Thuy6t minh k! thuft.

\

, ,Lwul; Th6ng tin t4i Gi6y chimg nhpn chi x6c nh$n d6m

cdu u€ phdng ch6y vd chfra chfy, kh6ng c6 giti tri vO q.tydn su

c6c chi ti6u vO quy ho4ch, xdy dr;ng./.

bAo c6c y€u
, .a ,

clqng ddt va


















































































































































